Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

31 juli 2008

Editie: Aalsmeer

1

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
euro
garant

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Karin Eveleens van Oud Aalsmeer samen met de leden van de commissie monumenten en architectuur
van de stichting Kunst en Cultuur, Elly Beekman, Berry Philippa en Dionijs Brugman.

Per fiets de lage polder in, per boot langs oude woonsporen

Wandelen over pelgrimspad
tijdens monumentenweekend
Aalsmeer - De commissie monumenten en architectuur van de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
presenteert tijdens het landelijke
open monumentenweekend drie
speciale tochten door de gemeente.
Dit keer gaan niet, zoals andere jaren bijvoorbeeld alle kerken en monumentale gebouwen open, maar
is gekozen om bezoekers mee op
stap te nemen en hen langs sporen
te leiden. Hiermee wordt op eigentijdse wijze ingehaakt op het landelijke thema. Drie routes zijn door
de commissie-leden Elly Beekman,
Dionijs Brugman en Berry Philippa
in kaart gebracht en hierbij kregen
zij hulp van Karin Eveleens van de
stichting Oud Aalsmeer. Het open
monumentenweekend is op zaterdag 13 en zondag 14 september en
bezoekers kunnen beide dagen kiezen uit een ongeveer tien kilometer
lange wandelroute en een rond de
zeventien kilometer lange fietsroute
en alleen op zondag uit een speciale
vaarroute met de Westeinder rondvaart. Tijdens de historische vaarroute wordt een spoor van ontginning gevolgd.
Wist u bijvoorbeeld dat langs de
Westeinderdijksloot heel vroeger woningen hebben gestaan.
Hier woonden vissers en de turfstekers die het gebied hebben gemaakt zoals het nu is. In 1840 verlieten de laatste bewoners hun huizen. Het waren twee dames van 92
en 93 jaar. Schipper Henk van Leeuwen weet veel van de historie van
Aalsmeer en zal de deelnemers wijzen op de nog vele aanwezige sporen van ontginning.

Watertoren rustpunt
Tijdens de wandelroute wordt het
spoor van religie gevolgd. De tocht
heeft de naam pelgrimsroute gekregen en niet voor niets. Het pelgrimspad is één van de lange afstands
wandelpaden in Nederland en dit
pad loopt van Amsterdam naar Den
Bosch. Het verwijst naar de oude
pelgrimsroute naar de bedevaartsplaats Santiago de Compostela in
Noord Spanje. Dat een stukje van
dit pelgrimspad zich op Aalsmeers
grondgebied bevindt, is vast nieuw
voor menigeen. De start van deze
tocht is op het pelgrimspad, bij de
rotonde bij de brug over de Ringvaart die de verbinding wordt met
Schiphol-Oost en het Amsterdamse bos, en leidt de wandelaars onder andere langs een oud veengebied, de Oosteinderpoelpolder, molens en gemalen en de watertoren
kan beklommen worden. De toren
van Sangster aan de Kudelstaartseweg vormt voor zowel de wandelaars en fietsers een rustpunt waar
iets gegeten en gedronken kan worden. De fietstocht neemt de deelnemers mee op een agrarisch, cq. tuinbouwspoor en leidt met startpunt
de Historische Tuin langs het Stokkeland en toont naast diepe polders
en stukken bovenland de drastische
verandering van het landschap door
de aanleg van de nieuwe N201. De
tocht eindigt bij het Boomkwekerskerkhof, de oudste begraafplaats in
Aalsmeer naast de Carmelkerk aan
de Stationsweg. Geïnteresseerd?
Noteer de data alvast in de agenda.
Binnenkort komt de ‘sporen’-folder
met de tochten uit en deze zal ver-

Fleurige bakken in centrum
Aalsmeer - De bloempiramides in
het centrum bloeien weelderig en
doen de naam Aalsmeer bloemendorp zeker eer aan. De bloembak in
de Zijdstraat bij het Molenplein leverde dit lieflijke plaatje op met het
beeld van de paardendief en op de
achtergrond korenmolen De Leeuw.
Maar ook de entree van de winkelstraat, het plein voor het gemeentehuis, het water langs de sloot bij het
Raadhuisplein en onder andere de
rotonde bij de Zwarteweg zijn fleurige en kleurige blikvangers. De ve-

krijgbaar zijn bij de bibliotheken, de
vvv, het boekhuis en de Historische
Tuin. De commissie monumenten
en architectuur wenst iedereen alvast veel plezier tijdens de ontdekkingstochten door de historie van
Aalsmeer.

Miele specialist

Eigen technische dienst

Hennepplantage
in huis ontdekt
Aalsmeer - Op zaterdag 26
juli heeft de politie een hennepplantage ontmanteld in
een woning in de Sweelinckstraat. In totaal zijn 413 planten aangetroffen. De planten en de apparatuur zijn uit
het huis in de Hornmeer gehaald en worden vernietigd.
De plantage is ontdekt omdat buren alarm sloegen vanwege wateroverlast. Het verdere onderzoek is nog in volle gang.

Schuilen voor regen tijdens
Tropical night in centrum
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
26 juli trakteerden de horeca-ondernemers en de winkeliersvereniging in het centrum de bezoekers
op een Tropical night. Op vijf locaties kon zonnig genoten worden van
live-muziek, dj’s en natuurlijk tropische tafereeltjes en cocktails. Danscafé de Praam had flink uitgepakt
met enkele grote partytenten, zand
op de vloer en diverse andere zonnige ingrediënten om de bezoekers
in tropische sferen te laten verkeren.
De partytenten bleken tijdens het
feest vooral dienst te moeten doen

als schuilplek voor de regen, want
rond half tien werd de lucht donker
en braken hevige buien met onweer
los. De harde regen ging later over
in een miezerig buitje, maar droog is
het niet meer geworden. Het deerde
de overigens vele bezoekers niet, ze
hadden een feestje, dan maar binnen! Elders in deze krant meer over
de tropical night. Hopelijk is het over
twee weken, op zaterdag 9 augustus, droog en kan op een heerlijke
zomeravond genoten worden van
een Hollands zomerfeest in het centrum.

Veel aanmeldingen feestdag
80-jarigen in de Watertoren
Aalsmeer - Voor de speciale 80-jarigendag die aanstaande zaterdag in
de Watertoren wordt georganiseerd,
zijn al heel veel aanmeldingen binnen. Op dit moment hebben ruim 60
mensen aangegeven te zullen komen.
Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer,
die de Watertoren beheert, is blij met
deze enthousiaste animo. De groep
organiseert de speciale dag vanwege
het 80-jarig bestaan van de watertoren. Inwoners met 1928 als geboortejaar hebben een uitnodiging ontvangen. De gasten worden zaterdag getrakteerd op koffie met wat lekkers
en daarna op een hapje en drankje.
Het belooft een gezellige middag te
worden, die van 14.00 tot 17.00 uur
zal duren. Hierin tevens sfeervolle
muziek èn aandacht voor oude films
die geprojecteerd zullen worden in
de watertoren. In de toren kunnen
ook alle nog bestaande watertorens
in Nederland aanschouwd worden
op een speciale poster. Op diezelfde
afbeelding is overigens ook te zien
welke torens, soms prachtig van ontwerp, helaas al gesloopt zijn. Dat zal
met die van Aalsmeer niet gebeuren,
die heeft immers de status van Rijksmonument!

Volgend jaar wordt met de renovatie
aangevangen. Dit jaar volgen nog diverse openstellingen. Bijvoorbeeld in
de maand september. Zo is de toren
op zaterdag 13 en zondag 14 september open tijdens Open Monumentendag. Op zaterdag 20 en zondag 21 september is het monument
ook geopend, dan in het kader van
de Kunstroute. In het eerste weekend van oktober, zaterdag 4 en zondag 5, vindt de foto-expositie over
de watertoren plaats. Organisator is
communicatiebureau CTC Hoffscholte die een boek vervaardigt over de
Aalsmeerse watertoren. Beide dagen
is de toren dan tussen 10.00 en 17.00
uur te bezoeken. De bekendmaking
van de prijswinnaars vindt zaterdag
plaats. Dan zijn er nog de officiële
openstellingen in elk laatste weekend van de maand. Zeker in de zomermaanden is er veel animo. Vorig
weekend trok de watertoren nog 250
bezoekers. Ook in augustus, september, oktober, november en december
is de toren voor publiek geopend. De
toegang voor volwassenen bedraagt
2 euro; voor kinderen tot 12 jaar 1
euro. Meer informatie: 06-51094994
of 06-50284402.

le regenbuien hebben de bloemen
goed gedaan, maar helaas ook het
onkruid. “Het is her en der een beetje rommelig”, aldus gehoord. En inderdaad, onder andere op het Baanvak en de in Linnaeuslaan maken
gras en andere (onkruid)-planten
het straatbeeld groener dan menigeen wenst.
Na de vakantie heeft de onderhoudgroep zeker geen klagen over werk.
Voluit kunnen de handen uit de
mouwen gestoken worden om het
onkruid te lijf te gaan!

Tuin Uiterweg 27, ark
Aalsmeer - Karin Copini en Michel
Velle hebben wel een heel bijzondere tuin. De winnaars van deze week
hebben afgelopen winter een vijver
aangelegd en wat voor één. De tuin
bij hun woonark aan de Uiterweg 27
is opgeluisterd met een grote vijver
met karpers, zowel van bovenaf als
aan de zijkant kunnen de vissen bewonderd worden.

Heeft u ook een mooie of aparte tuin? Stuur dan een foto van
‘uw trots’ naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl of per post via Visserstraat 10, 1431 GJ te Aalsmeer.
De allermooiste tuin komt in aanmerking voor 150 euro, de tweede
prijs is 100 euro en de derde prijswinnaar wordt getrakteerd op 50
euro.

MODEMINDED AALSMEER
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

HOU 9/9 VRIJ!!
Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTsDIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.

DIERENARTsDIENsTEN
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven
en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

Ikg
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Sieboldlaan in Aalsmeer, grijze kater met wit snoetje, borst en
buik. Ook heeft hij 2 witte pootjes. Hij heet “Mowgli”.
- Gemaalstraat in Aalsmeer, een witte poes met gele ogen. Ze
draagt een rood bandje, is gechipt en heet Clou.
- Chatarina-Amaliastraat in Aalsmeer, een donkerrode smalle
kater met witte buik van kin tot kruis, op alle vier de tenen zit
wat wit. Hij heeft donkere sproeten op linker onder- ooglid. Hij
heeft een spitse kop en is gechipt.
- Blauwe Beugelstraat in Rijsenhout, een papagaai, grijs met
korte rode staart. Hij heeft speciaal voer nodig, anders krijgt
hij het benauwd.
- Attalantalaan in Aalsmeer (N-Oosteinde), een rode kater met
een beetje wit. Hij heeft een hangbuik en is gechipt.
- Huijgenstraat in Kudelstaart, een grijs cyperse poes. Ze heet
Floris.
- Vlinderstraat in Aalsmeer, een grijs-zwarte cyperse kater met
met een beetje wit. Hij wordt sedert enkele weken vermist, is
gechipt en heet Sjakie of Dikky.
- Legmeerdijk in Aalsmeer, een cyperse grijs-zwarte kater. Hij
wordt sedert enkele weken vermist en heet Strepie.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een rood cyperse kater. Hij
heet Okki en is gechipt.
Gevonden:
- Spoorbaan in Aalsmeer, een cyperse kater.
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, een licht met donker-bruine kat.
Weggevlogen:
- Schoolstraat, centrum. Oranje kanarie. Tel. 0297-328044.

Poes Kees is weer thuis!
Aalsmeer - In de Meerbode vorige
week werd een oproep gedaan voor
poes Kees. Het dier van de familie
Severin op de Oude Spoordijk was
sinds woensdag 16 juli niet thuis gekomen. In de krant werd een oproep
gedaan voor de grijze poes met een
blauw glitterbandje om. De oproep
heeft reacties gegeven, positieve,

want poes Kees is weer thuis. De familie Severin wil bij deze iedereen
bedanken die er voor gezorgd hebben dat de poes weer veilig thuis in
haar mandje ligt. “Als jullie dit lezen
zitten wij op Schiphol, met een blij
gevoel dat Kees weer terug is, we
zijn weer helemaal gelukkig”, mailt
de familie Severin.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. de Vos en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

CVA Gespreksgroep voor
Mantelzorgers in Amstelveen
Amstelveen - Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring start maandag 15
september een CVA gespreksgroep
voor mantelzorgers. Het doel van
de gespreksgroep is het ontmoeten van mantelzorgers in vergelijkbare situaties hierdoor ervaart men
steun. De groep start met acht geplande bijeenkomsten om de week
op maandagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur in het hoofdgebouw van
Amstelring aan de Laan van de
Helende Meesters 431 te Amstelveen. Kosten zijn 20 euro voor onder andere een werkboek. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kenningsmakings-

gesprek. Sinds september 2006 begeleidt het steunpunt verschillende
groepen. Doordat de groepen klein
gehouden worden, vier tot zes personen, is er veel ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen, ervaringen te delen en steun te geven.
Door het CVA ( ook wel beroerte of
herseninfarct) kan er veel veranderen in het dagelijks leven en in het
bijzonder in de relatie met diegene
die een CVA heeft gehad. Voor meer
informatie en aanmeldingen kunt u
terecht bij: Steunpunt Mantelzorg
Amstelring, telefoon: 0900–1866 of
e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl.

Papieractie Supportersclub
Kudelstaart - Vrijdagavond 1 augustus haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oud papier op.
Gaarne na 18.00 uur het papier aan
de weg zetten op die plaatsen waar
ook de vuilcontainers verzameld
dienen te worden.Met de opbrengst

van het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse
sportverenigingen. Dus, verzamel
het papier voor de eerste vrijdagavond van de maand en zet tijdig de
tassen en dozen aan de weg!

Nu inschrijven voor nieuwe
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
ons allemaal overkomen, niet alleen
bij de buren. Ook buitenshuis gaat
er wel eens wat mis, bijvoorbeeld op
het werk, de speelplaats, tijdens het
sporten. Weet u wat u moet doen in
zo’n situatie?
Een nieuwe cursus EHBO start op
2 september en wordt gegeven op
dinsdagavond. De cursus bestaat
uit 14 avonden. De cursisten worden wegwijs gemaakt in het herkennen van letsels na een ongeval, maar ook de kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen, beroerte, suikerziekte, worden geleerd; en wat is
dan de eerste hulp. De deelnemers
krijgen een gedegen opleiding in-

clusief reanimatie en het bedienen
van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt
met een LOTUS (landelijke organisatie tot uitbeelding van slachtoffers). De cursus wordt in december afgesloten met een examen en
een week later kan de aantekening
AED-bediener gehaald worden. U
kunt dus voor de kerst het EHBO-diploma behalen. Als extra kan daarna een cursus eerste hulp bij kinderen gevolgd worden en een cursus wandelletsels. Uw belangstelling gewekt? Ga dan naar de website www.ehboaalsmeer.nl en download het inschrijfformulier of neem
contact op met Tilly Bruinsma, tel.
0297-325709, na 18.00 uur, tel. 0297346226.

Bij voldoende belangstelling

Cursus Tai Chi voor senioren
Bijeenkomst
ThamerThuis

De Kwakel - ThamerThuis biedt
verzorging aan terminaal zieke mensen in hun laatste levensfase Thuis
en in het Bijna-Thuishuis.
De stichting is op zoek naar vrijwilligers.

Heeft u interesse in dit werk? Wilt u
meer weten over het huis, de mogelijkheden en het team? Kom naar de
informatiebijeenkomst op woensdag 13 augustus van 19.30 tot 21.30
uur in de Ontmoetingsruimte naast
het ThamerThuis (bij de kerk) aan
het Kwakelsepad 2. Voor aanmelden of meer informatie: tel. 0297540536.

Aalsmeer - Bij voldoende belangstelling start de SWOA in september een cursus Tai Chi voor beginners. Het doel hiervan is in de eerste plaats de balans tussen lichaam
en geest te bevorderen. De QigongTaijioefeningen kunnen door zowel
jong als oud beoefend worden tot
op hoge leeftijd en de kans op blessures is minimaal. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de oefeningen
het vallen doen verminderen omdat
men het evenwicht beter leert bewaren bij struikelen, wat vooral voor
senioren heel belangrijk is. Ook de

concentratie en de coördinatie verbeteren bij regelmatig oefenen. Innerlijk ontstaat er rust om tegelijkertijd alert te blijven in het dagelijks leven. Bovendien blijkt het oefenen met elkaar een bron van plezier te zijn, waardoor sociale contacten op een natuurlijke manier
ontstaan. Docente is Rieke van der
Plasse. De cursus is op donderdagmorgen in Seringenhorst, Parklaan
26a in Aalsmeer. Voor informatie en
aanmelden kunt u de SWOA bellen,
telefoon 0297-344094. De kosten
voor 18 lessen bedragen 110 euro.

KERKDIENSTEN
Zondag 3
augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met
Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Thuisdienst om 10u. bij Ria Bierling,
Schoolstraat 13, Aalsmeer-centrum.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. dienst met ds.
A. Jansen en 18.30u. Gez. dienst in
NGK, ds. G. de Lange uit Ede.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. br. Jan Broere sr. Extra collecte voor stichting
Vrouwen Zendingshulp.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
dienst.
Protestantse Gemeente
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, dhr. Theo Maarsen, Aalsmeer. Oost: 10u. dienst,
ds. C.G. Graafland. Organist R.
Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. Om 10. ds.
A. van Vuuren en 18.30u. ds. T. Jacobs, Broek op Langedijk.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.

Informatiestand
slechtzienden
Hoofddorp - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden heeft in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp iedere tweede donderdag van de maand een informatiestand op de polikliniek oogheelkunde. Op donderdag 7 augustus is er tussen 9.00 en 12.30 uur
een lid van de vereniging aanwezig om iedereen die meer wil weten over hoe om te gaan met een
visuele handicap en informatie wil
over praktische hulpmiddelen zoals de luisterbibliotheek,sport en
computergebruik te woord te staan.
Op deze dag is de organisatie Visio ook aanwezig. Tevens is er informatie te verkrijgen over lotgenotencontact, sport en contactbijeenkomsten. Voor informatie: Informatiepunt Zorg Spaarne-poort, tel.
023-8908360.

Bijeenkomst
voor senioren
in Seringenhorst
Aalsmeer - Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is er in
Seringenhorst aan de Parklaan een
bijeenkomst van senioren die een
spelletje doen, een kaartje leggen
en met elkaar een kopje koffie drinken. Zo af en toe worden er ook extra activiteiten georganiseerd zoals een lunch of bingo. De laatste
tijd zijn veel senioren verhuisd en
daarom roept de SWOA nieuwe senioren op om toch de stap eens te
maken richting Seringenhorst in de
Parklaan. Het verplicht tot niets, alleen de koffie kost een kleinigheid,
namelijk 70 eurocent. De SWOA
hoopt dat ook vrijwilligers zich zullen melden. Meer informatie is verkrijgbaar via 0297-344094.

Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking.
Kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. dienst met ds. K. Muller en
18.30u. gez. dienst met C.G.K., ds. G.
de Lange uit Ede.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 17u. in Kloosterhof, viering.
Zaterdag 17u. Woord-communieviering in Kloosterhof, diaken J. Snoek.
Zondag 9.30u. in Karmelkerk woordcommunie-viering, diaken J. Snoek.
Rijsenhout: geen viering tot na de
zomervakantie.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. dienst, ds. Chr. Koldewijn
uit Badhoevedorp.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst ds. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag 11u.
woordcommunie-viering, diaken J.
Snoek.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen.
Zondag 10-11u. en dinsdag 18-21u.
Kabel 99.0 en ether 105.9.

sinds 1888
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Spreekuur voor
senioren met
belastingvragen
Aalsmeer - Senioren die vragen
hebben op het gebied van T-biljetten, inkomstenbelasting, huurtoeslag of zorgtoeslag kunnen terecht op het spreekuur van de belastingvrijwilligers van de SWOA, de
heren Arie Rijnsburger en Jan de
Vrije. Dit spreekuur is niet bedoeld
voor vragen over gemeentebelastingen (kwijtscheldingen en dergelijke worden door de ouderenadviseur behandeld). Arie Rijnburger en
Jan de Vrije houden op woensdag
6 augustus weer spreekuur in wijksteunpunt Meander in de Clematrisstraat 20. Voor het maken van een
afspraak voor het spreekuur kan
contact opgenomen met de SWOA,
Parklaan 27, 1431 EM Aalsmeer, tel.
344094.

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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AGENDA

Scala aan schilderijen en
beelden in Sous-Terre
Aalsmeer - De expositieruimte en
de grote beeldentuin van galerie
Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg zijn ingericht met werk van een
groot aantal gerenommeerde kunstenaars die door de galerie vertegenwoordigd worden. De collectie
biedt een enorme verscheidenheid
aan beelden en schilderijen van bekende kunstenaars als Paula Evers,
Jonneke Kodde, Hans Vanhorck,
Marianne Y Naerebout, Peter Meijer, Martha Wayop, Paul Mühlbauer,
Franz Bodner, Hildegard Wagner en
vele anderen.
Zomeractie
Gedurende de zomermaanden heeft
de galerie een fantastische actie.
Bezoekers van de galerie kunnen
in het bezit komen van een uniek
en nieuw schilderij van Bernadette Zeegers ter waarde van 2500 euro. Het prachtige doek heeft als titel
‘Garden of my soul’ en meet 110 bij

110 centimeter. Gedurende de actie
is het doek te bezichtigen in de galerie. Iedereen die vóór zondag 28
september 15.00 uur een kleine enquête invult en die in de bus in de
hal van de galerie deponeert doet
mee. Op 28 september wordt tijdens
een feestelijke bijeenkomst onder
het genot van een hapje, een drankje en live-muziek om 15.30 uur de
winnaar bekend gemaakt. Mocht
dit kunstwerk onverhoopt niet de
smaak van de winnaar zijn, dan
krijgt deze een Sous-Terre kunstcheque ter waarde van 2500 euro,
waarmee een ander kunstwerk in
één van de galeries van Sous-Terre
uitgezocht kan worden.
Galerie en beeldentuin Sous-Terre
(tegenover de watertoren) is het hele jaar open op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur of te bezoeken na het maken van een afspraak
via 0297-364400 of info@galeriesous-terre.nl

STAGE
MUSIC SHOP
SCHERP INGEKOCHT:

GITAARSTATIEVEN!
Iedere zaterdag gitaarsnaren in de aanbieding
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag opening en rondleiding

Zomerexpositie met beelden
en schilderijen in Raadhuis
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat is afgelopen week
een nieuwe tentoonstelling ingericht
In deze zomerexpositie zijn schilderijen van Peter de Haan, schilderijen
en tekeningen van Janneke Tangelder en beelden en reliëfs van Victorine Lomans te bezichtigen. De expositie is van 31 juli tot en met 24 augustus gratis te bezoeken in het Oude Raadhuis in het centrum. Aanstaande zaterdag 2 augustus om

16.00 uur is de officiële opening en
wordt een rondleiding gegeven door
kunstkenner Annefie van Itterzon.
De organisatie, de stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer, nodigt iedere
belangstellende uit hierbij aanwezig te zijn. De deur van de gemeentelijke expositieruimte staat iedere
donderdag tot en met zondag open
voor bezoek tussen 14.00 en 17.00
uur. Meer weten? Kijk op www.kunstencultuuraalsmeer.nl.

Muziek/Theater
Vrijdag 1 augustus:
* Dancefoundation live in De Oude
Veiling, Marktstraat, 20-01u.
Tot en met 6 september:
* Openluchttheater ‘Zomergasten’
in Amsterdamse Bos, iedere dinsdag tot en met zaterdag v/a 21.30u.
Bij twijfelachtig weer: 020-6433286.
Zaterdag 9 augustus:
* Hollandse avond in centrum van
Aalsmeer bij alle horeca-gelegenheden met live-muziek, 20-01u.
Zaterdag 16 augustus:
* Summer Dance Party op Surfeiland, Kudelstaartseweg, 20-01u.
Zaterdag 23 augustus:
* Jordaanfestival met live-muziek in
Ophelialaan vanaf 17u.

Danscafé de Praam presenteert op het zomerfestival een nieuwe band: The League en deze achtkoppige band is dé
sensatie van 2008. Op een groot podium naast het café brengen de zes heren en twee dames pop, funk, soul en dancemuziek uit de jaren zeventig en tachtig. De presentatie en overige muziek wordt verzorgd door dj Martijn.

Hollandse gezelligheid volgende week 9 augustus

Hollands Zomerfestival bij
horeca in het centrum
Aalsmeer - Volgende week zaterdag 9 augustus staat Aalsmeer Centrum een volgende gezellige avond
te wachten: het Hollands Zomerfestival. Van 20.00 tot 01.00 uur kan het
publiek bij verschillende horecagelegenheden in het dorp genieten
van Hollandse muziek met de gezelligheid van een oud bruin café.
Het Hollands Zomerfestival wordt
georganiseerd door de horeca in
samenwerking met Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum. Bij café
De Praam, eetcafé ’t Holland Huys,
café bar Joppe, poolcafé The Fifties
en De Oude Veiling zal een oer-Hollandse sfeer hangen met uiteraard
muziek van eigen bodem.

Muziek
De horecazaken zorgen voor de
muziek bij het Hollands Zomerfestival. Bij ’t Holland Huys treedt zanger
Gerry Holland op. Hij is zeker geen
onbekende in de Nederlandstalige muziek. Hij zong in het verleden
al met André Hazes, Harry Slinger
en Danny de Munk. Café De Praam
heeft een podium voor de deur waar
de band The League voor de muziek
zorgt. Deze veelzijdige band speelt
voornamelijk relaxte pop, funk, soul
en dance nummers. Ze laten niet alledaagse nummers op een andere manier horen. Bij café bar Joppe
draait een dj Nederlandse muziek.
Ook bij de andere horecagelegen-

heden klinkt die zaterdag kroegmuziek met een hoog meezinggehalte.
Voor een gezellige kroegavond met
Hollandse muziek in de open lucht,

kom je volgende week zaterdag dus
naar Aalsmeer Centrum.
Kijk voor meer informatie op: www.
aalsmeercentrum.nl.

Zanger Gerry Holland komt optreden in Aalsmeer, bij ‘t Holland Huys. Hij laat
weten er veel zin in te hebben en meezingen mag!

Live vanuit de vernieuwde ‘grand ballroom’

Dancefoundation vrijdag
weer in De Oude Veiling

Dahlia’s en keramiek in
schijnwerpers op Tuin
Aalsmeer - Op de tribune in de Historische Tuin werd afgelopen zaterdag weer een ouderwetse veilsessie gehouden. Dit maal werden met
name dahlia’s geveild door veilingmeester Coos Buis en zijn opsteker
Dicky Eveleens. Ondanks de drukkende hitte mocht een grote groep
bezoekers welkom geheten worden en vonden alle bossen bloemen
een weg naar hun nieuwe eigenaar.
Als extraatje was deze zaterdag keramiste Margriet Zwarthoed en de
jonge bloembindster Tanja Borgholts uitgenodigd. Het tweetal had
zich genesteld in één der schuren.

Prachtige vazen en schalen van keramiek waren voorzien van kleurige
bloemdecoraties. Een prima samenspel van deze kunstenaars. Helaas
voor hen weinig publiek. Te warm
waarschijnlijk en dat terwijl het in de
schuur heerlijk koel was... De hevige
regenbui als antwoord op het drukkende weer bracht geen verandering qua bezoekersaantal. Te nat?!
De Historische Tuin is overigens iedere zaterdag en zondag geopend
tussen 13.30 en 16.30 uur. De ingang van het openlucht tuinbouwmuseum is aan het Praamplein. Voor
meer info: www.htaalsmeer.org.

Aalsmeer - Na de succesvolle feesten van afgelopen maanden, is het komende vrijdag 1 augustus weer tijd voor een nieuwe
editie van Dancefoundation Live.
De maandelijkse clubavond vindt
plaats in de bovenzaal ‘grand ballroom’ van de vernieuwde Oude Veiling in de Marktstraat, iedere eerste vrijdag van de maand. Steeds
meer Aalsmeerders maken kennis
met de vernieuwde Oude Veiling en
de prachtige grote bovenzaal. Deze
heeft de uitstraling van een ‘grand
ballroom’ en vormt een uitsteken-

de thuisbasis voor de maandelijkse clubavond vol dance- en house
muziek.
Dancefoundation is de radioshow
van Lennart Bader. Het programma wordt iedere vrijdagavond uitgezonden op Radio Aalsmeer vanaf
20.00 uur. Naast Lennart Bader bestaat het vaste dj team uit Di Liciouz (Dennis Beunder) en Jay Matthias (Jurriaan van Nimwegen). De
deejays kijken alweer reikhalzend
uit naar de editie van aanstaande
vrijdag. Met een drankje kan op de
nieuwe plek worden genoten van de

beste dance en house muziek. De
combinatie met de live radioshow
maakt het extra bijzonder, omdat de
volledige uitzending (na afloop) ook
via de website te beluisteren is. Uiteraard kunnen ook de foto’s online
worden bekeken. Radio Aalsmeer
zendt uit via 99.0 FM op de kabel en
105.9 FM in de ether. Meer informatie, foto’s en opnames zijn beschikbaar via www.dancefoundation.nl.
De aanvang vrijdag 1 augustus is
20.00 uur en de toegang is gratis.
De Oude Veiling is gelegen in het
centrum, aan de Marktstraat 19.

Après-ski in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op 6 september
wordt een groot Après-ski feest in
het Dorpshuis van Kudelstaart georganiseerd met een optreden van De
Foppers en dj Kees Markman.
Het Dorpshuis heeft door de drukte op de afgelopen feesten een extra feest ingelast om het 40-jarig
bestaan te vieren. Als thema is gekozen voor een Après-ski Party en
daarmee mogen alle remmen los!
Iedereen is wel bekend met Aprèsski en het Dorpshuis zal dan ook
omgebouwd gaan worden tot een
sfeervolle feestlocatie.Deze avond
zal er een optreden zijn van de Foppers, wat gegarandeerd een feest

oplevert! Vanaf de eerste toon is het
meezingen geblazen met deze drie
enthousiaste zangers. De leukste
ideeën ontstaan vaak als een geintje. Drie artiesten, al gepokt en gemazeld in ‘het vak’ staken de koppen bij elkaar. Solo waren ze al een
begrip op de schrale zandgronden
van de Veluwe. De combinatie van
dj Chiel, party Harry en Tom van Zevenbergen bleek echter een schot in
de muzikale roos. Elk met hun persoonlijke kwaliteiten, maar zeker als
trio ook zeer verfrissend.
Hits van toen en nu komen in een
sneltreinvaart voorbij waarbij het criterium was en is: herkenning, mee-

zingen en vooral feest, feest, feest!
Het optreden van de Foppers wordt
afgewisseld met muziek door de alom bekende dj Kees Markman, die
volledig in stijl van de avond Aprèsski muziek zal draaien. Er gaan zelfs
nog geruchten dat in samenwerking
met Kees Markman nog een extra
artiest komt optreden.
Voor deze extra avond kunnen
kaarten gekocht worden op de
standaard verkoopadressen (AH en
Dorpshuis) en deze kosten 10 euro per stuk. Passe-partout kaarten
kunnen niet gebruikt worden voor
deze avond. De zaal gaat 6 september open om 20.00 uu

Exposities
Vanaf 31 juli:
* Zomerexpositie met schilderijen van Peter de Haan en Janneke
Tangelder en beelden van Victorine
Lomans in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u. Za. 2
augustus opening met rondleiding
door Annefie van Itterzon om 16u.
Expositie duurt t/m 24 augustus.
Vanaf 12 juli:
* Grote expositie met werken van
Paula Evers, Paul Mühlbauer en
Bernadette Zeegers in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag en zaterdag 13-17u.
Diversen
Donderdag 31 juli:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
Vrijdag 1 augustus:
* Ophalen oud papier in Kudelstaart,
Supportersver. Vanaf 18u.
Zaterdag 2 augustus:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Feestmiddag 80 jaar watertoren
voor alle 80-jarigen in Aalsmeer van
14 tot 17u., Kudelstaartseweg.
Tot 3 augustus:
* Open Watertoren dubbeltoernooi
bij Tennis2Tennis in hal Racketsport,
Beethovenlaan.
4 tot en met 8 augustus:
* Kindervakantieweek in en rond
N201, Zwarteweg voor kids 6-12jr.
Maandag t/m vrijdag 10-16u. Vol!
Dinsdag 5 augustus:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 6 augustus:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
6 tot en met 8 augustus:
* Jeugddagen bij voetbalvereniging
SCW in Rijsenhout, Konnetlaantje.
Woensdag, donderdag en vrijdag
vanaf 9.30u.
Donderdag 7 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Fietstocht ANBO Aalsmeer richting
Haarlemmermeer. Vertrek 13.30u.
vanaf zwembad aan de Dreef.
Vergaderingen
Donderdag 12 augustus:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in gemeentehuis vanaf 20u.

Klaverjassen in
Oude Veiling

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 2
augustus is er weer klaverjassen in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Ook u/jij bent welkom. De aanvang
is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om
een dinerbon van 25 euro. Het klaverjassen wordt begeleid door Floor
van Engelen. Voor informatie is hij
bereikbaar via 06-10498893.

Cursus tekenen
en schilderen

Aalsmeer - De SWOA start in
buurthuis Hornmeer en in gebouw
Seringenhorst op 9 september en
in het Dorpshuis in Kudelstaart op
11 september weer een cursus tekenen en schilderen. De cursussen zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden. Onder leiding
van de kunstenaressen Joke Tielrooy en Loes Vebrugge komen verschillende technieken en materialen
aan bod in blokken van 12 lessen.
Zo kan men tekenen met inkt, schilderen met aquarel en acryl. Theorie over bijvoorbeeld perspectief en
materiaalkeuze wordt tijdens de lessen gegeven. Tekenen en schilderen
is te leren en het is een misvatting
dat deelnemers eerst moeten kunnen tekenen voor men kan schilderen. Er kan zowel naar stilleven als
naar een voorbeeld gewerkt worden. Voor materiaal zoals penselen,
papier en verf hoeft men niet te zorgen. Naast het leren van de diverse
technieken is het gezellig samenzijn
ook belangrijk. De lessen worden
gegeven in Buurthuis Hornmeer op
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur, op donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart en op donderdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur in Seringenhorst. De kosten voor de cursus van
12 lessen bedragen 57,00 euro. Voor
aanmelden en informatie kunt u terecht bij de SWOA, Parklaan 27, telefoon 0297-344094.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken Burgemeester
en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 12 en 26 augustus. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt Beheer
en uitVoering
proVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

DefinitieVe Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 410, 1 x moerascypres;
• Mijnsherenweg 53, 1 x picea amorica.
Datum verzending vergunningen: 28 juli 2008.
• Kudelstaartseweg, sectie 2141, 1 acer negundo, 1 metasequoia,
4 berken, 8 wilgen, 1 esdoorn, 1 els
Datum verzending vergunning: 29 juli 2008.
• Zwarteweg 57, (1x es); Rietgorsstraat 31, (1x conifeer); Roerdomplaan achter 85, (2 x treurwilg); Roerdomplaan 20, (1x
es); Roerdomplaan 22, (1x acer); Roerdomplaan 26, (1x acer);
Roerdomplaan 30, (1 acer); Roerdomplaan 32, (1x acer); Roerdomplaan 76, (1x acer); Roerdomplaan 78, (1 acer); Karekietstraat naast 32, (1x acer); Roerdomplaan naast 80, (1x acer);
Fuutlaan t.o. 40, (1x acer); Saturnusstraat (speelterein) 24, (2x
sierkers); Bilderdammerweg 60, (1x es); Schweitzerstraat achter 128, (1x acer); Schweitzerstraat naast 101, (1x plataan);
Schoutweg/Hoofdweg, (1x beuk); Mijnsherenweg 120, (3x sierappel); Schweitzerstraat achter 92. (1x sorbus); CCB hof, (1x
wilg en 1x populier); Galvanistraat achter flat, (12x populier; 2x
haagbeuk); Seringenpark 13, (1x prunus); Seringenpark 22, (1x
eik); Seringenstraat 17, (1x meidoorn); Spoorlijnpad, (1x els);
Ophelialaan 230, (1x acer); Ophelialaan naast 111, (1 acer);
Goudenregenstraat 18, (1x kastanje); Goudenregenstraat 20, (1
kastanje); Baanvak 101, (1x sierkers); Baanvak parkeerplaats nabij 101, (1 sierkers); Ophelialaan 232, (1x berk); Heegstrapark
achter Cyclamenstraat, (2x sierappel); Gloxiniastraat (grasveld
Ons Eerste Thuis) (3x esdoorn, 1x larix); Geraniumstaat (geluidsscherm), (1x acer); Oosteinderweg 64, (1 boom); Oosteinderweg
t.h.v. 286, (1x acer); Oosteinderweg 344, (1x acer); Oosteinderweg 384, (1x acer); Oosteinderweg 521, (1x els); Hornweg
fietspad naast 231,(7x meidoorn)
Datum verzending vergunningen: 29 juli 2008.
wet op De ruimtelijke orDening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart Zuid 1992”, voor het plaatsen
van bouwketen op het perceel Spiegelstraat/Stuurboordstraat;
• Het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1969”, voor het tijdelijk
plaatsen van bouwketen op het perceel Aalsmeerderweg 344.
Inspraak
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het
volgende verzoek om vrijstelling met ingang van 1 augustus 2008
gedurende vier weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om mondeling of
schriftelijk een reactie te geven op het verzoek.
• Vrijstelling van het bestemmingsplan “Aalsmeer dorp 2005” voor
het vergroten van een hotel/restaurant op het perceel Dorpstraat
15.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 3
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van een gevel;
Deze besluiten worden op 31 juli 2008 verzonden.

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, week 31
t/m 1 aug.
t/m 6 aug.

t/m 11 aug.

woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Ampèrestraat 1, het vergroten van de woning;
• Catharina-Amalialaan 14, het plaatsen
van een glazen overkapping;
• Distelvlinderstraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
• Greenpark, het bouwen van een bedrijfsgebouw;
• Helling 20, het vergroten van een woning;
• Herenweg 78, het bouwen van een botenhuis en steigers;
• Lakenblekerstraat 38, het wijzigen van een gevel;
• Legmeerdijk tegenover 313; het tijdelijk plaatsen
van een portocabin;
• Lisdoddestraat (diverse woningen), het plaatsen
van ramen in de kopgevels;
• Maarse & Kroonhof 7, het wijzigen van de kelder;
• Mijnsherenweg 40, het vergroten van de woning;
• Mijnsherenweg 48, het bouwen van een woning;
• Oosteinderweg 38, het wijzigen van een schuur in garages;
• Oosteinderweg 515, het wijzigen van een kas;
• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning;
• Schoolstraat 17, het vernieuwen van de fundering;
• Sweelinckstraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 224, het plaatsen van beschoeiing;
• Werven 57, het plaatsen van een schutting;
• Wissel 28, het plaatsen van een dakkapel;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een dakkapel.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Achter de Wilgen 5, het vergroten van de woning.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 31, het plaatsen van een dakkapel;
• Kanaalstraat 42, het vergroten van de woonkamer
van een woning;
• Linksbuitenstraat 25, het wijzigen van een gevel;
• Ruisvoornlaan 1, het plaatsen van een houten tuinhuisje;
• Stommeerkade 54, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 62, het plaatsen van een serre;
• Van Cleeffkade, het vervangen van duikers door een brug.
Verzenddatum bouwvergunningen: 31 juli 2008.
wet geluiDhinDer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 83 lid 4 van de Wet Geluidhinder is verzocht om
vaststelling van hogere waarden welke nodig zijn voor het wijzigingsplan “Kudelstaartseweg 150a-152” in Kudelstaart. Binnen
dit plan wordt de bouw van vijf woningen mogelijk gemaakt. Er is
akoestisch onderzoek uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de
voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt overschreden.
Voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet een hogere grenswaarde door het college van Burgemeester en Wethouders
worden afgegeven. Deze aanvraag om hogere grenswaarde ligt ter
visie. Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
met ingang van 1 augustus 2008 gedurende twee weken ter inzage
bij de afdeling Vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een
ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen twee weken,
mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende
bestuursorgaan.

t/m 14 aug.
t/m 21 aug.

t/m 21 aug.

t/m 22 aug.
t/m 22 aug.
t/m 28 aug.
t/m 29 aug.
t/m 29 aug.

t/m 4 sept.

t/m 5 sept.
t/m 6 sept.
t/m 6 sept.
t/m 9 sept.
t/m 10 sept.
t/m 10 sept.

Actieplan geluid gemeente Aalsmeer;
Uitwegvergunningen: Citroenvlinderstraat 10; Koningsstraat 106; Kerkweg 26; Van Cleeffkade 6;
Aalsmeerderweg 461; Timpaan Real Estate, Oosteinderweg sectie G nummer 5171;
Voornemen een monumentenvergunning af te geven
voor het aanbrengen van zonwering aan de voorgevel
van de voormalige Bloemenveiling Bloemenlust gelegen aan de Oosteinderweg 245-247;
Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
Tijdelijk verkeersbesluit: de Aalsmeerderweg t.h.v.
de nieuw aan te leggen N201 wordt gesloten verklaard voor alle verkeer in beide richtingen, uitgezonderd fietsers, lijndienstbussen en hulpdiensten
voor de periode van 12 tot en met 17 juli 2008;
Kapvergunningen: Kerkweg 1, 1x abies, 2x abies
glauca; Stommeerweg 127, 2x es, 2x gouden regen;
Bilderdammerweg 55, 1x berk; Gravin Aleidstraat 4,
1x atlas ceder; Leeghwaterstraat 24, 1x cedrus atlantica glauca.
Wet milieubeheer, melding artikel 8.19: Garagebedrijf van den Broeck B.V.,Machineweg 301;
Ontwerp Waterplan Aalsmeer;
Uitbreiding lijst gemeentelijke monumentenlijst;
Nota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid;
Kennisgeving Wet milieubeheer: aanvraag vergunning
gemeente Aalsmeer voor het oprichten en in werking
hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne, Zwarteweg 77a;
Kapvergunningen: Mijnsherenweg 108, 3x chamaecyparis en 1x berk; Mijnsherenweg 106, 1x cupressocyparis; Johan Frisostraat 14, 1x berk; Hornweg 128,
1x berk en 10x conifeer; Achter Beatrixstraat 44, 1x
es; Uranusstraat 17, 2x loofboom; Meervalstraat 17,
1x den.
Beleidsregels Schuldhulpverlening;
Wet milieubeheer: KPN Lakenblekerstraat 13;
Wet milieubeheer: Oosteinderweg 530 en Zijdstraat
70A.
Kapvergunningen: Oosteinderweg 410, 1x moerascypres; Mijnsherenweg 53, 1x picea amorica;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg, sectie 2141, 1
acer negundo, 1 metasequoia, 4 berken, 8 wilgen, 1
esdoorn, 1 els;
Kapvergunningen: Zwarteweg 57, (1x es); Rietgorsstraat 31, (1x conifeer); Roerdomplaan achter 85, (2x
treurwilg); Roerdomplaan 20, (1x es); Roerdomplaan
22, (1x acer); Roerdomplaan 26, (1x acer); Roerdomplaan 30, (1 acer); Roerdomplaan 32, (1x acer);
Roerdomplaan 76, (1x acer); Roerdomplaan 78, (1
acer); Karekietstraat naast 32, (1x acer); Roerdomplaan naast 80, (1x acer); Fuutlaan t.o. 40, (1x acer);
Saturnusstraat (speelterein) 24, (2x sierkers); Bilderdammerweg 60, (1x es); Schweitzerstraat achter
128, (1x acer); Schweitzerstraat naast 101, (1x plataan); Schoutweg/Hoofdweg, (1x beuk); Mijnsherenweg 120, (3x sierappel); Schweitzerstraat achter 92.
(1x sorbus); CCB hof, (1x wilg en 1x populier); Galvanistraat achter flat, (12x populier; 2x haagbeuk);
Seringenpark 13, (1x prunus); Seringenpark 22, (1x
eik); Seringenstraat 17, (1x meidoorn); Spoorlijnpad,
(1x els); Ophelialaan 230, (1x acer); Ophelialaan
naast 111, (1 acer); Goudenregenstraat 18, (1x kastanje); Goudenregenstraat 20, (1 kastanje); Baanvak
101, (1x sierkers); Baanvak parkeerplaats nabij 101,
(1 sierkers); Ophelialaan 232, (1x berk); Heegstrapark achter Cyclamenstraat, (2 x sierappel); Gloxiniastraat (grasveld Ons Eerste Thuis) (3x esdoorn,
1x larix); Geraniumstaat (geluidsscherm), (1x acer);
Oosteinderweg 64, (1 boom); Oosteinderweg t.h.v.
286, (1x acer); Oosteinderweg 344, (1x acer); Oosteinderweg 384, (1x acer); Oosteinderweg 521, (1x
els); Hornweg fietspad naast 231,(7x meidoorn)

ter inZage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 1 augustus 2008
• Bilderdammerweg 120, het herbouwen van de woning;
• Hornweg 30, het tijdelijk plaatsen van keten;
• Schweitzerstraat 77, het plaatsen van een dakkapel.
ter inzagetermijn tot vrijdag 8 augustus 2008
• Legmeerdijk 209, het vergroten van een kassencomplex;
• Uiterweg 224, het bouwen van een berging.
ter inzagetermijn tot vrijdag 15 augustus 2008
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van beschoeiing
• Herenweg 37a, het plaatsen van ventilatoren
ter inzagetermijn tot vrijdag 22 augustus 2008
• Machineweg 207, het bouwen van een woning
• Weteringplantsoen, het plaatsen van een lift
aan het appartementencomplex

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Dunlop en topcoureur Jeroen Bleekemolen zoeken nieuw racetalent

Arthur van Langen finalist
Dunlop Drivers Cup 2008
Aalsmeer - Hij meldde zich met
tweeduizend andere raceliefhebbers aan, mocht als één van de
honderd uitverkorenen meedoen
aan de voorronde en is nu één van
de 26 finalisten van de Dunlop Drivers Cup. Arthur van Langen uit
Aalsmeer maakte dermate veel indruk op jurylid en topcoureur Jeroen Bleekemolen, dat hij zich heeft
geplaatst voor de eindstrijd op 15
oktober. Dan strijden alle finalisten
op Circuit Park Zandvoort om de
fraaie hoofdprijs: de mogelijkheid
om een racelicentie te halen én een
jaar te rijden in een gloednieuwe

Renault Clio Sport Cup! De Dunlop
Drivers Cup wordt dit jaar voor de
vijfde keer in Nederland gehouden.
Getuige het jaarlijks sterk groeiende
aantal aanmeldingen, is deze zoektocht naar nieuw autosporttalent
een schot in de roos. Dunlop, die de
Drivers Cup met Renault en Autoweek organiseert, voorziet dan ook
in de behoefte van de Nederlander,
die zich steeds meer tot de racerij
aangetrokken voelt. Deelname aan
de Dunlop Drivers Cup kan daadwerkelijk het startschot betekenen
van een échte autosportcarrière. Zo
racete de Dunlop Drivers Cup-win-

naar van 2007, Martijn Stroet, afgelopen juni mee in de Dunlop Sport
Maxx Clio Cup tijdens de Jubileumraces op Circuit Park Zandvoort.
Jeroen Bleekemolen jureert
Arthur van Langen maakt dit jaar
kans op de titel. De inwoner van
Aalsmeer behoorde tot de honderd
gelukkigen die mochten participeren in de Dunlop Drivers Cup-voorronde, die eerder deze maand in
Bleekemolens Race Planet Amsterdam is gehouden.
Arthur van Langen was tijdens het
karten, de slalom en het ijsrijden

dermate goed op dreef, dat jurylid
en topcoureur Jeroen Bleekemolen
hem met 25 andere deelnemers selecteerde voor de superfinale. Deze
spannende eindstrijd zal 15 oktober
op Neerlandse mooiste racepodium,
het Circuit Park Zandvoort, worden
verreden.
Hoog niveau
Volgens Jeroen Bleekemolen, die
zelf dit jaar met Jos Verstappen de
LMP2-klasse van de vermaarde 24
Uur van Le Mans heeft gewonnen,
is de Dunlop Drivers Cup 2008 van
een hoog niveau. ,,Ik heb hele snelle deelnemers gezien’’, vertelde Jeroen na afloop. ,,Maar het gaat niet
alleen om snelheid. We kijken ook
naar wagenbeheersing en of de rijder persoonlijkheid en uitstraling
heeft. Wat dat betreft denk ik dat we
op 15 oktober een heel spannende
finale te zien krijgen.’’
Fraaie prijzen
De winnaar van de Dunlop Dri-

vers Cup 2008 ontvangt een unieke prijs.
Deze persoon krijgt de gelegenheid om zijn racelicentie te behalen én mag een jaar lang rijden in
een gloednieuwe Renault Clio Sport

Cup! Maar er zijn meer mooie prijzen te verdienen. Naast een set
Dunlop SP Sport Maxx TT banden
(met stuurprecisie dankzij Kevlar) is
er ook 500 euro aan BP Ultimate fuel te verdienen.
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Van de hak
op de tak

Negatief zwem- en vis-advies
Ringvaart niet meer van kracht
Aalsmeer - Metingen van het Instituut voor Milieuvraagstukken hebben bevestigd dat de gemeten concentraties van de verontreiniging
van het water in de Ringvaart en het
Noordzeekanaal dermate laag zijn
dat er geen effecten zijn op de waterorganismen. Op basis van beoordeling van de gemeten concentraties door het RIVM is het negatief
zwemadvies voor het Noordzeekanaal en de Ringvaart niet meer van
kracht. Het Noordzeekanaal en de

Ringvaart zijn geen zwemwaterlocaties. Uit voorzorg is dit negatief advies eerder gegeven. Op basis van
beoordeling van de Voedsel- en Warenautoriteit is ook het negatief visadvies voor het Noordzeekanaal en
de Ringvaart niet meer van kracht.
De verontreiniging was ontstaan
door blusmiddel afkomstig van
Schiphol-Oost. Dit blusmiddel bevat perfluorverbindingen, waarvan
PFOS (perfluorooctaansulfonaat) de
belangrijkste is.

Knotje wol, kaartje
sajet en meer

“Sponsorcadeaus gaan
deze keer naar Aalsmeer”

Aalsmeer - “Het is één grote oplichterij”, zegt mevrouw Buis uit
Aalsmeer over de persoonlijke uitnodiging die zij heeft gekregen van
een bedrijf uit Enschede. De inwoonster wordt in de brief uitgenodigd naar een café-eethuis in Roelofarendsveen te komen om hier
persoonlijk een cadeaupakket overhandigd te krijgen ter waarde van
299 euro. De Aalsmeerse mag een
partner en twee kennissen meenemen, echter geen personen onder
de 21 jaar. Er wacht een gratis kop
koffie en na afloop een lekkere kop
soep. Het betreffende cadeau wordt
alleen op de dag zelf uitgereikt, persoonlijk aan de genodigde, en wordt
niet per post opgestuurd. De persoonlijke uitnodiging wordt verder in
de brief wel uitgelegd door het bedrijf. “Ons bedrijf presenteert nieuwe wellness- en gezondheidsproducten”, aldus de uitnodigers. Mevrouw Buis wordt uitgenodigd voor

een interessante presentatie van
liefst tweeënhalf uur van de nieuwste producten. “Onze sponsorcadeaus gaan deze keer onder andere naar Aalsmeer.” En, zo schrijft
het bedrijf verder: “In plaats van ons
geld voor tv-reclame uit te geven,
ontvangt u ter kennismaking op deze dag een cadeaupakket ter waarde van 299 euro en dat geheel vrijblijvend. U bent tot niets verplicht.”
Tja, oplichterij? Meer een (persoonlijke) manier om producten te slijten aan mensen. Maar, dat er huiver
is, is begrijpelijk. Zeker omdat in de
brief ook ‘besloten gezelschap’ staat
en ‘na begin kunnen we helaas niemand meer binnenlaten’. Mevrouw
Buis heeft geprobeerd de infolijn,
een 06-nummer, te bellen. Dit kon
alleen op woensdag en donderdag
tussen 10.00 en 12.00 uur. Helaas,
er werd niet opgenomen. Blijf alert,
een prijs win je nou eenmaal echt
niet zo maar!

Sloot bij Markt- en Seringenstraat is weer op diepte
Aalsmeer - Diverse sloten zijn afgelopen weken uitgebaggerd en
weer op diepte gebracht en afgelopen woensdag 23 juli is het water tussen de Markt- en de Seringenstraat in het centrum flink onder
handen genomen.
Uit de sloot, die in de nabije toekomst verbinding krijgt met het water bij het gemeentehuis, zijn en-

kele karren met groen en bagger,
gehaald. Met een ‘happer’ werden
druipende bosjes op de kar geladen. Passerende voorbijgangers keken veelal hun ogen uit. Zo veel viezigheid in de sloot?
De eerstvolgende klus nu in dit gedeelte van het dorp is het realiseren
van een brug over de Van Cleeffkade, inclusief herinrichting van de

weg, en het aanpakken van de verzakte kadewand. De nieuwe bewoners van de Markt- en Seringenmarkt kunnen nu in ieder geval al de
bootjes in het water laten zakken,
de sloot is weer op diepte. Vooralsnog kan alleen een klein tochtje gemaakt worden, maar met brug ligt
de Westeinderplas binnen handbereik!

Wildcat in Amsterdam
Kudelstaart - De Kudelstaartse band Wildcat gaat zondag 3 augustus optreden in recreatiepark ‘de
Bretten’ in Amsterdam Oost. Rond
de klok van 17.00 uur wordt de kantine van het park onveilig gemaakt

met lekkere, onvervalste rockmuziek. Het optreden zal zo’n twee uur
duren en is gratis toegankelijk. Het
recreatiepark bevindt zich aan de
Seineweg 16.
Foto: Marco ten Broek.

Boodschappen achtergelaten...
Kudelstaart - Op de bouwlocatie
‘Westeinderpark’ langs de Bilderdammerweg staat een rugzak. Hij is
zwart en grijs van kleur en het bijzondere is... de tas zit vol met boodschappen! Op een vol station zou
je wel drie keer nadenken een onbeheerde, volle tas een klein beetje te openen maar de Meerbodefotograaf durfde het in dit geval wel
aan. Te zien was onder meer een
pak yoghurt met aardbeien. Zonde
van de boodschappen, wie is zijn tas
hier verloren?

Geen huizen maar water...

Fietspad net niet af voor de bouwvak

‘Meertjes’ op bouwlocatie
langs Bilderdammerweg
Kudelstaart - Tijden de
Bouwvak(antie) liggen de meeste
bouwactiviteiten natuurlijk stil. Zo
ook aan de Bilderdammerweg waar
nog voor ‘de Spil’ aan de rechterzijde van de weg gebouwd gaat worden. Er komen daar 17 vrije sectorwoningen, 56 beneden- en bovenwoningen in de sociale sector en
twee hoekwoningen. De koopwoningen zijn bedoeld om tegemoet
te komen aan de vraag naar starters- en jongerenwoningen. Voor de

Op de foto linksvoor de volle rugtas
met boodschappen...

bouwvak is al aangevangen met het
bouwrijp maken van de grond. Het
resultaat van de graafwerkzaamheden is dat er ‘meertjes’ zijn ontstaan.
Als de bouw van de huizen na de
zomer weer begint, zullen de poeltjes ongetwijfeld weer verdwijnen
want de in totaal 75 woningen hebben ruimte nodig.
Fietspad
Het roodbetegelde fietspad dat
langs de bouwlocatie voert is voor

de bouwvak opgerooid. Een omleiding is gemaakt via de buitenkant
van de bouwlocatie.
Het pad bestaat uit niets meer dan
een onverhard karrenspoor. Dat dit
niet lekker fietst, moge duidelijk zijn.
“Jammer dat het tegelpad net niet
afgekomen is voor de bouwvak”, aldus een voorbijganger op de Bilderdammerweg. Wie het opgebroken
fietspad bekijkt moet het beamen,
want het gaat slechts om een paar
meter.

Bovenlanden zoekt secretaris

Volle bakken op Praamplein
Aalsmeer - De afgelopen week en
weekend is door (boot)-toeristen
het Praamplein goed bezocht, in ieder geval wist men de weg naar de
rode prullenbakken zeker te vinden.
Maandagochtend waren de containers tot op het laatste plekje gevuld,
er waren zelfs dozen en afvalzakken

rondom bij gezet. In de middag hebben de medewerkers van gemeentewerken een rondje dorp gemaakt
en het vuil ingeladen, want eind van
de middag zag het er weer keurig
uit op het Praamplein. De bakken
staan weer klaar om gevuld te worden door nieuwe (boot)-toeristen!

Aalsmeer - Wie heeft zin of het
stokje over te nemen van de huidige secretaris van stichting De Bovenlanden. De stichting, die zich bezig houdt met inrichten en beheren van natuurpercelen en behoud
van seringenakkers, is naarstig op
zoek. Huidig secretaris Koos gaat
verhuizen naar het Noorden en dit
betekent dat hij De Bovenlanden in
Aalsmeer niet meer van dienst kan
zijn.
Voor de opvolger is overigens nog
voldoende tijd om een poosje mee
te draaien en ingewerkt te worden.
De secretaris verzorgt bij de stichting de correspondentie, maakt afspraken, bereid de vergaderingen
van het dagelijks en het algemeen
bestuur voor, verzorgt de uitnodigingen en verslagen, archiveert alle te bewaren stukken en zorgt voor
de adressering van het Bovenlanden bulletin.
Kortom, hij of zij is de spin in het web
van de organisatie. De werkzaamheden nemen ongeveer vier tot tien

uur per week in beslag. Regelmatig
gaat het dagelijks bestuur met relaties het veld in of op het water de
praktijk onder ogen zien.
Enige affiniteit met natuur en milieu
is eigenlijk wel een must. Zin in een
zinvolle en resultaat gerichte vrijetijdsbesteding? Stuur dan een mail
naar info@bovenlandenaalsmeer.
nl of kom langs bij het kantoor aan
de Stommeerweg 72, bij jachthaven
Dragt.

Jaarlijkse vaartocht
Voor begunstigers en sponsors organiseert stichting De Bovenlanden
op vrijdag 15 augustus de jaarlijkse
vaartocht van 19.00 tot rond 22.00
uur. De tocht voert dit jaar over de
Westeinderplassen langs het baggerdepot bij het Reigersbos naar de
Rietlanden bij Leimuiden en weer
terug.
Maximaal 125 personen kunnen
opstappen op de MPS Koningin Juliana. Aanmelden kan (max. 2 pers.
kan t/m vrijdag 1 augustus via

via bovengenoemd mailadres of een
formulier te sturen naar de stichting,
Postbus 356, 1430 AJ in Aalsmeer.

Dronken dader
vernielingen in
kraag gevat
Aalsmeer - Op vrijdagavond heeft
de politie in de Cyclamenstraat een
dronken man van buitenlandse afkomst in de kraag gevat. Al eerder
was de arm der wet gebeld vanwege overlast door een groepje bewoners. Na waarschijnlijk teveel alcohol gingen zij met elkaar op de vuist.
Eén van hen is vervolgens op het
dak van een auto gesprongen. Het
dak van de wagen is beschadigd. In
de bosjes is de dader, die flink onder invloed van alcohol bleek, aangetroffen. De man is meegenomen
naar het bureau voor verhoor. Er is
proces-verbaal opgemaakt.

Aalsmeer - Mijn tante Marg bree
altijd zwarte sokken. Iedereen die
graag de eigen gebreeën sokken van
tante Marg wilde dragen, kocht een
knot sokkenwol en bracht dat naar
haar toe. Hoe meer hoe liever. Zo
bleef ze, op hoge leeftijd, dagelijks
in de weer. Haar sokken hadden veel
aftrek en het goede ervan was dat
ze regelmatig aanloop had van jong
en oud. Sommigen bleven nog even
hangen en dronken een bakkie thee.
Tante Marg van ome Ko is er helaas
niet meer.
Mijn opoe, de schoonmoeder van
tante Marg, is er ook allang niet
meer, maar ik herinner me van haar
nog goed dat zij vaak sokken stopte. Daar zat ze dan, gehuld in een
bloemetjes schort en een brilletje op
haar neus en een sok met de knol
naar boven om haar knuist. Iedereen
bracht zijn sokken met knollen naar
opoe omdat ze zo keurig de knollen
kon repareren, bijna onzichtbaar.
Op het tafeltje bij haar mand met nog
te stoppen sokken lagen een paar
soorten kaartjes brad, grijze, bruine
en zwarte sajet. Zowel brad als sajet
was stopwol. Dat hoor je tegenwoordig toch niet meer?
Mijn moeder was altijd aan het naaien. Ze naaide voor haarzelf, voor
het gezin, voor anderen. Zo naaide zij lange zwarte jurken voor een
koor, enorme draperieën als aankleding voor het Concertgebouw. Maar
ook kan ik me herinneren dat zij de
kleding voor bloemencorsowagens
naaide. Het maken van alle showkleding voor de Bloemenlust revue en
later de Tuinbouw revue, waren grote
naaiklussen. Mijn moeder ontwierp
alle kostuums en kocht alle stoffen
in. Eerst kwamen alle balletmeisjes
en vele andere acteurs om de maat
op te nemen en later om een paar
keer te passen, het was een drukte van belang. Ma werkte nooit met
patronen. Trefzeker gaf zij een aantal
krijtstrepen op de stof en zette daarna de schaar erin.
Bij de Bloemenlust revue was de balletlerares Tessy van der Pluym uit
Amsterdam aangetrokken. Zij was,
in de ogen van de farregatters van
55 jaar geleden een ‘vreemde’ vrouw.
Tessy was exentriek gekleed: zwarte
netkousen met naad, gelakte schoenen met hoge hakken, over haar jurkjes droeg ze een kort bontmanteltje.
Haar nagels waren knalrood gelakt
en haar lippen waren knalrood geverfd. De mannen die meededen aan
de revue vonden Tessy wel spannend.
De vrouwen hielden haar in de gaten.
Er was echter niks mis met Tessy. Ze
oefende met de mannen en vrouwen
die danspasjes moesten leren en dat
deed ze goed.
Vroeger werd er veel gehaakt, genaaid, versteld en geborduurd. Hoewel er nog steeds van die ‘handige
tantes’ bestaan, is dat vlijtige, nuttige
handwerken een stuk minder geworden. Natuurlijk bestaan er nog vrouwen die fantastisch kunnen naaien,
breien en borduren. Maar bij mijn weten is er in Aalsmeer of Kudelstaart
nergens meer een winkel waar je de
juiste materialen kunt kopen. Jaren
geleden hadden we in de Zijdstraat
nog het wolwinkeltje van mevrouw
Tas, kon je hier en daar nog manufacturen kopen of een lap stof. Er
waren zelfs twee winkels, één op het
dorp en één in zuid, waar naaimachines werden verkocht. Het moet een
troost zijn dat er op de dinsdagmarkt
nog een kraam met fournituren staat.
Dat lijkt me toch niet genoeg voor alle, nog handwerkende, dames. Misschien zou een winkel met lappen
stof, knotten wol, fournituren, knopen, kant en borduurzijde het heden
ten dage weer goed doen. Wellicht
kan zo een winkel aangevuld worden
met hoedjes en petten en zo.
Stoppen, mazen en verstellen zal
denk ik niet meer gebeuren. O ja, in
de Schoolstraat is er nog een winkeltje waar men kledingreparaties doet
en fournituren verkoopt. Wie weet
er nog van één recht, één averecht,
de patentsteek of de gerstekorrel,
en hoeveel pennen je moet gebruiken om een borsterok te breien of
hoe haak je een sprei of een kanten
kleedje?
Vraag het maar niet aan mij.
Coq Scheltens

Bromfietsster raakt
rijbewijs kwijt na
teveel drank
Streek - De politie heeft zondagnacht 27 juli een 17-jarige bestuurster van een bromfiets aangehouden voor het rijden onder invloed.
De vrouw uit Badhoevedorp werd
op de Overtoom in Amsterdam rond
half vijf in de ochtend staande gehouden.
Na een onderzoek bleek zij vier keer
de toegestane hoeveelheid alcohol
voor een beginnend bestuurder te
hebben genuttigd. Haar rijbewijs is
ingevorderd.
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Tropical Night:
Regen, maar wel gezellig!

Aalsmeer - Danscafé de Praam, café-bar
Joppe, eetcafé ’t Holland Huys, poolcafé The
Fifties en restaurant-café De Oude Veiling waren afgelopen zaterdag in tropische sferen gehuld. Flink was uitgepakt om de bezoekers te
trakteren op een zonnige tropical night. In de
partytenten voor de Praam genoten de bezoekers met een biertje, cocktailtje of fris van de
swingende muziek van dj Martijn, bij het in orchideeën en andere tropische bloemen gehulde Joppe vermaakte dj Di Liciouz het publiek, in de tent bij ’t Holland Huys kregen alle
bezoekers een bloemenketting omgehangen
en bracht Barend Biesheuvel van Blue Magic
sfeer met tropische hits en The Fifties en De
Oude Veiling trakteerden op live-muziek van
de salsaband Rompecabeza. De band stond
half onder de luifel, maar moest het optreden

buiten vroegtijdig afbreken, regen was de oorzaak en geen miezerig buitje maar enkele super tropische buien met zelfs onweer. Bij de
Praam kon het feest lang buiten door gevierd
worden, evenals de tent bij ’t Holland Huys
goed dienst deed als schuilplek, maar bij Joppe en The Fifties en De Oude Veiling moest
het vele publiek noodgedwongen naar binnen.
Het leek de bezoekers echter niet te deren, in
de horeca-zaken is het tropische feestje verder gevierd. Binnen wel met tropische temperaturen, want het was gezellig druk overal.
Tja, dat is het risico van een buitenevenement,
het kan goed of slecht weer zijn. De weergoden moeten zaterdagmiddag en -avond echter
wel in eens een tijdelijke slechte bui gekregen
hebben. Op donderdag en vrijdag er voor was
het warm, net als de zondag met prima zonnig
weer. Het leek of er niets aan de hand was geweest. Het was qua bootjes mutje vol op de
Westeinderplassen en er was op het recreatiestrand nauwelijks nog een plekje vrij.
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maar genieten doen wij er toch nog van”, mailt
de Einsteinstraat 3 in Kudelstaart.
Iny Polman uit

Aalsmeer - “Wat kan ik toch weer genieten van al die foto’s van tuinen”, schrijft Ans Weij-Amersfoort
uit de Beatrixstraat 84 in Oost. “Ik word er ook door geïnspireerd en enthousiast. Daarom vind ik het
erg leuk om ons voortuintje te laten zien. Het is niet groot, maar volgens mij leuk om te zien. Het was
de bedoeling het in de Hollandse kleuren te houden, rood wit en blauw, maar helaas is mijn hortensia
van blauw naar roze gegaan. En de plant in de witte pot van wit naar roze. Zo zie je, zelfs de natuur
geeft toch gewoon zijn eigen kleuren. Maar daarom niet getreurd, Het valt best wel op in deze bouwput in Oost. Al moet ik zeggen dat de tuin nu best een klap heeft gekregen van al dat regen, maar we
hopen op nog veel zomerse dagen.” Vast en zeker dat lezers nu ook enthousiaste tuinders worden na
het zien van deze prachtige tuin in de Beatrixstraat.

Aalsmeer - “Bij deze een paar foto’s van onze tuin. Wij hebben een verhoogde tuin gemaakt. Omdat onze tuin niet zo groot is, toon het door deze verhoging groter. Heel fijn
om te bewerken. Ook hebben we er een kleine vijver in”, schrijft Nel van der Ven uit de
Waterhoenstraat13 in de Hornmeer.
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Aalsmeer - Nel en Henk
Klaasse Bos-Udo uit de Cyc
foto’s ingeleverd voor de
tuinen-wedstrijd van de Nie lamenstraat 14 hebben ook twee
uwe Meerbode. “Onze tuin
het zuiden. Op de foto ziet
ligt op
u
een verdere uitleg over de een stukje van de zithoek”, aldus het echtpaar. En
er volgt
inrichting van de tuin: “Ac
hterin zit een vogelhuisje
voor een vogelvoerplank.
en daarRegelmatig zijn daar torteld
daar voer ligt. Wij geniete
n van de tuin en de vogels uiven en ook mussen weten dat
en als het even kan zijn we
Er is altijd wat te doen, sno
buiten.
eien
af, gelukkig.” Heel begrijpelijk of uitgebloeide bloemen weg plukken. Een tuin
is nooit
dat
dez
e twee inwoners met volle
tuin. Het ziet er keurig net
teugen genieten van hun
jes en gezellig uit!

pagina 14

Cursus spaans
voor senioren

Aalsmeer - Spaans is niet alleen
een prachtige taal, het Spaans of
castellano wordt over de hele wereld gesproken door bijna 400 miljoen mensen, niet alleen in Spanje, maar ook in de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika.
Misschien gaat u graag op vakantie naar een Spaans sprekend land,
of u heeft familie in Spanje. Misschien overweegt u zelfs om in de
toekomst een deel van het jaar in
Spanje door te brengen. Iedereen
heeft zo zijn of haar eigen reden om
Spaans te leren. En dit kunnen vijftig plussers doen bij de Stichting
Welzijn Ouderen Aalsmeer. Docente Elly Kea verzorgt in wijksteunpunt
Meander in de Clematisstraat een
cursus Spaans voor senioren. Deze beginnerscursus start op woensdagochtend 3 september om 9.15
uur en bestaat uit 15 tweewekelijkse lessen van anderhalf uur. Kosten voor deze cursus zijn 77 euro en
dit bedrag is exclusief boekengeld à
ongeveer 60 euro. De boeken worden ook in de vervolgcursussen gebruikt. Voor informatie en opgave:
Wijksteunpunt Meander, tel: 0297323138
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Van boer
tot vreugd

Meestal Engelstalige hulp
De 1-1-2 centralisten van populaire vakantielanden als Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk
en Spanje kunnen uw situatie heel
goed in het Engels afhandelen. Ook
de andere EU-landen krijgen de Engelse taal steeds beter onder de
knie. Daarnaast spreken Spaanse
medewerkers van de alarmcentrale vaak ook Duits of Frans en kunt
u bij de 1-1-2 centrales in de grensgebieden van Duitsland en Spanje
in de taal van de aangrenzende lidstaat terecht.
Als u in Nederland niet-spoedeisende hulp van de politie nodig
heeft, belt u 0900-8844. Denk aan
een aanrijding met alleen blikschade of een gestolen camera. Ook
in het buitenland zijn er, naast het
alarmnummer 1-1-2, andere nationale noodnummers voor situaties die niet levensbedreigend zijn.
Kijk voordat u vertrekt welke overige noodnummers er in uw vakantieland gelden en sla deze alvast op in
uw mobiele telefoon.
Een handig overzicht vindt u op
www.sos112.nl. Fijne reis en een
veilige vakantie!

Zilveren Kruis
Achmea loop
in Haarlem
Haarlem - Op zondag 28 september wordt voor de 24e keer de Zilveren Kruis Achmea Loop georganiseerd. Dit hardloopspektakel is
het grootste 1-daagse sportevenement van Haarlem. De Zilveren
Kruis Achmea Loop is hét hoogtepunt van het regionale loopseizoen
en een ideale voorbereidingsloop
op de najaarsmarathons van Amsterdam en New York.
De loop kent drie verschillende afstanden. Zo kan gekozen worden
uit de Family Run van 1,5 kilometer,
de 8,5 kilometer prestatie- en bedrijvenloop en de halve marathon
(wedstrijd-, recreatie- en bedrijvenloop). De start en finish is in hartje van Haarlem op de Grote Markt
en de routes gaan door de stad, bos
en duin in drie verschillende gemeentes (Haarlem, Bloemendaal en
Zandvoort). Kijk voor meer informatie en om in te schrijven op www.zilverenkruisachmealoop.nl.

Arijan Cornelissen stopt
met wedstrijdsport
De Kwakel - Arijan Cornelissen
heeft schriftelijk laten weten dat hij
per juli van dit jaar is gestopt met
professioneel skiën. Bij de op 30 januari 1988 geboren Arijan bleek bij
de geboorte dat hij geen heup en
bovenbeen had. Dat betekende dat
zijn knie op de plek van zijn heup
zit en zijn onderbeen en voet op de
plek van zijn knie. Dit heet geboorteamputatie. Maar Arijan heeft met
zijn handicap leren leven. Toen hij 5
jaar oud was, is hij met zijn ouders
voor het eerst gaan skiën en ondanks zijn handicap bleek dat mogelijk. In de daarop volgende jaren
kreeg hij de kans om met het Nederlands gehandicaptenteam mee
te trainen en uiteindelijk lukte het
hem om in het seizoen 2006-2007
selectielid te worden van het Holland Skiteam Gehandicapten.

Het afgelopen seizoen is het Arijan
wel gelukt om selectielid te blijven
maar dit heeft hem zeer veel moeite
gekost. Hij merkte dat hij weinig andere dingen buiten de sport om kon
doen. Hij heeft erg veel getraind,
maar kon eigenlijk niet het gewenste resultaat bereiken op de skipiste.
Het is moeilijk om net zoveel te kunnen trainen als andere skiërs met
een beperking die in bergachtig gebied wonen.
Leren en investeren
Om beter te kunnen presteren op de
piste zou Arijan eigenlijk nog minder moeten gaan werken en stoppen met zijn opleiding. Dit doet hij
liever niet met het oog op de toekomst. Eind deze maand heeft hij,
al in het bezit van het diploma automonteur, examen gedaan en is klaar

met zijn opleiding voor constructiemedewerker. Hij wil nu graag verder
leren om te investeren in zijn (maatschappelijke) toekomst. Met skiën
zal hij nooit geld kunnen verdienen,
alleen een mooie sportieve ervaring
opdoen en dat heeft hij, dankzij de
steun van velen, gedaan. Hij is de
mensen die hem hebben gesteund
en vertrouwen in hem hebben gehad ontzettend dankbaar. Zonder
deze steun, het vertrouwen van de
stichting Arijan-Ski en de positieve berichtgeving in de media had hij
nooit zover kunnen komen en dat
zal hij nooit vergeten. Hij heeft een
paar jaar aan de top mee kunnen
skiën en heeft kunnen leren hoeveel
hij kan met zijn handicap. Hij weet
nu dat hij alles altijd moet proberen
en dat zijn handicap hem niet kan
en zal tegenhouden.

Tour de France Meerbode Prijzenfestival

Op vakantie? 11-2 reist mee
Streek - Onbezorgd genieten, daar
gaat het om tijdens de vakantie.
Daarom bereiden we ons goed voor.
De route uitgestippeld, de tickets
klaar, alles ingepakt. Maar onderweg of op bestemming kan er altijd iets gebeuren met u, uw reisgenoten of iemand anders. Dan is
het goed om te weten dat de meeste Europese landen één noodnummer hebben. Voor spoedeisende
hulp belt u ook op vakantie 1-1-2.
De Europese Unie heeft bewerkstelligd dat u in de meeste EU-landen bij levensbedreigende situaties gewoon kunt bellen met 1-12. Zo hoeft u niet voor elk land dat
u bezoekt een ander alarmnummer
te onthouden als u direct hulp nodig heeft. Net als in Nederland is dit
alarmnummer gratis en te bereiken
vanaf vaste en mobiele telefoons.
U hoeft geen ingewikkeld kengetal
in te toetsen, maar direct 1-1-2. Dit
geldt in de meeste EU-landen met
uitzondering van Bulgarije.
Het internationale alarmnummer 11-2 is alleen bestemd voor situaties
waarbij elke seconde telt. U bent
bijvoorbeeld getuige of slachtoffer
van een ongeluk waarbij ernstige
gewonden vallen.
U betrapt een inbreker op heterdaad of ruikt een gaslucht op straat.
Of u ziet een ernstig misdrijf plaatsvinden of wordt zelf bedreigd. In dit
soort levensbedreigende of dringende situaties belt u 1-1-2 en vraagt u
naar de desbetreffende hulpdienst:
politie, brandweer of ambulance.

Selectielid Holland Skiteam Gehandicapten haakt af

Verrassende ontknoping zet
lezers op verkeerde been
Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 2008
15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique
van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilliger)
geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, de
bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Kamperen bij de Boer
Aalsmeer - Al vele jaren bestaat er
bij Boerenvreugd de mogelijkheid
om je kleine of grote knager onder
te brengen voor een ongedwongen
en onbezorgde vakantie. Uiteraard
tegen vergoeding. De vakantieopvang van konijnen en cavia’s is inmiddels een belangrijke inkomstenbron voor de kinderboerderij en een
dienst waar vele vaste ‘klanten’ op
rekenen. Zodat ook zij gerust met
vakantie gaan. Zoals alles in onze prachtige Nederlandse maatschappij, zorgen ook de medewerkers van Boerenvreugd voor duidelijke afspraken vooraf. Men wil tenslotte niet dat er misverstanden ontstaan over de verzorging van Knabbel, Babbel, Snuffie en Knuffie of
hoe het harig vriendje ook mag heten. Een formulier legt vast wat de
bijzonderheden zijn van het beestje, wat te doen bij eventuele ziekte
en natuurlijk de duur van de vakantie. Maar voordat de dieren aan de
zorg van de vrijwilligers van de kinderboerderij worden toevertrouwd,
vindt een controle plaats van hun
gezondheid. De beheerders zorgen
hiervoor. Zij kijken de huisdieren
na op uiterlijke conditie en vragen
de relevante inentingspapieren van
konijnen. Zo’n gezondheidscontrole nemen de beheerders niet licht
op. Enkele jaren geleden werd Boerenvreugd geconfronteerd met een
besmettelijke schimmelziekte (ongevaarlijk voor mens en dier, maar
wel vervelend), waarschijnlijk meegebracht door een logee. Destijds
deed de incubatietijd de boerderij de das om. Bij ingangscontrole
was geen ziekte geconstateerd. In
elk geval, het heeft circa 4 weken
geduurd voordat de boerderij weer
ziektevrij was. Daarvoor was, naast
intensief wassen van de beestjes,
ook het ontsmetten en schilderen
van alle cavia- en konijnehokken
noodzakelijk. Je kunt je voorstellen hoeveel vrijwillige uurtjes hierin hebben gezeten. Sindsdien heeft
de vakantieopvang steevast plaats
in de hooiberg, apart van de eigen
cavia’s en konijnen.
Als logee op Boerenvreugd mag je

het ultieme voordeel proeven dat
menige bezoeker moet ontberen;
Slapen in de hooiberg van de kinderboerderij. En daar zijn ze onder de
zorgzame hoede van de cliënten van
Ons Tweede Thuis en of beschikbare vrijwilligers. Dat deze dienst naast
opbrengsten ook veel extra werk
met zich mee brengt, moge duidelijk
zijn. Afgelopen weekend werden 40
logees in de hooiberg geteld. En die
krijgen allemaal hooi, water en voer
en minimaal eens per week een verschoning van hun verblijf. Het kost
de beheerders dan ook enige moeite om de extra bezetting rond te krijgen, omdat ook de vrijwilligers natuurlijk van hun vakantie mogen genieten.
Wat succesvol is, krijgt navolging.
De meeste kinderboerderijen in de
omgeving bieden inmiddels vakantieopvang aan. En dat is maar goed
ook. Want elke vakantie moet Boerenvreugd mensen doorverwijzen
naar bevriende kinderboerderijen.
Bij de kinderboerderij in Aalsmeer
kan inmiddels gesproken worden
van een vaste klantenkring. Zo komt
er een paar keer per jaar een konijn dat altijd een opgeblazen ballonnetje in zijn hok nodig heeft. Dat
heeft een lange voorgeschiedenis.
Tot een paar jaar geleden had het
konijn een maatje, een cavia. Nu
was dit konijn meer dan een beetje gesteld op zijn maatje. Meer dan
eens per dag verklaarde hij de cavia de liefde en geloof het, dat ging
niet subtiel. Maar het baasje van het
liefdeskoppel had hier iets op gevonden: een ballon als afleiding. Altijd kwamen de twee, vergezeld van
een zakje ballonnen en instructie,
de vakantie doorbrengen op Boerenvreugd. En het konijn leefde zich
dagelijks uit op de ballonnen. Om
de logees een echt rustige vakantie te gunnen, wordt hun verblijf afgeschermd van het publiek. Altijd
al boer (M/V) willen worden? Meld
je dan aan via boerenvreugd@onstweedethuis.nl en je verveelt je nooit
meer….
Huub van Schaik

Aalsmeer - Het heeft de redactie nogal wat hoofdbrekens gekost
dit jaar om tot een juiste verdeling
van de prijzen in het Tour de France
Meerbode Prijzenfestival te komen.
Het grillige verloop van het wielerspektakel bij uitstek, mede veroorzaakt door de perikelen rondom een
aantal dopingzaken en valpartijen,
heeft ervoor gezorgd, dat de uiteindelijke winnaar van de gele trui, de
Spanjaard Carlos Sastre is geworden. De zoektocht in de massaal ingezonden oplossingen had als resultaat dat zijn naam door geen van
de inzenders is genoemd als winnaar.
Ook bij de zoektocht naar de winnaar van de bolletjestrui, de Oostenrijker Bernhard Kohl, stuitte de
redactie op problemen, want ook
zijn naam kwamen we nergens tegen. Anders lag dit bij de winnaar
van de groene trui, de Spanjaard
Oscar Freire en de hoogst gekwalificeerde Nederlander Laurens ten
Dam. Dat leverde een mooi stapeltje op en vervolgens is gekeken naar

de naam van de wielrenner die het
hoogst in het eindklassement is geeindigd, te beginnen bij Cadel Evans
(tweede), Bernhard Kol (derde) en
de Rus Denis Mentsjov (vierde).
De oplossing van de puzzel “Wie de
tour wint dit jaar? Een ding is zeker, het is geen Nederlander!” was
voor geen van de inzenders een
probleem. Dat heeft er uiteindelijk
toe geleid dat er acht prijswinnaars
uit de bus zijn gekomen en zij zullen deze week nog benaderd worden om de prijzen in ontvangst te
kunnen nemen.
Prijswinnaars
Michelle Buskermolen, Huygensstraat 2 in Kudelstaart mag zich binnenkort de trotse eigenares van de
door Rinus Bon, de fietsspecialist,
beschikbaar gestelde Gazelle racefiets noemen. Cedric van den Broek,
Aalsmeerderweg 363a in Aalsmeer
brengt een bezoek aan juwelier
Sparnaay waar hij een horloge naar
keuze ter waarde van 250 euro mag
uitzoeken. Voor N. Doeswijk, Vival-

dihof 16 mag de zon nog wel even
blijven schijnen want een bezoek
aan Ed Kriek Optiek loont de moeite
bij het uitzoeken van een sportzonnebril. Corrie Rupschus in de Copernicusstraat in Kudelstaart mag
op bezoek bij Megalos om daar een
Giro fietshelm, een BBB zonnebril
en twee stuks race/buitenbanden in
ontvangst te nemen uit handen van
Klaas Groot.
Esther Maas, Mijnsherenweg 86 in
Kudelstaart mag een afspraak gaan
maken bij SlenderYou in Aalsmeer
om een totale gezichtsbehandeling te ondergaan. Ben Veelenturf,
Huygenstraat 18 in Kudelstaart mag
bij de Rabobank Regio Schiphol in
Aalsmeer een wielerpakket in ontvangst nemen. W. Knecht, Weteringstraat 26 in Aalsmeer mag bij Wijnhandel Wittebol een doosje wijn,
wit, rood of rosé gaan ophalen en
Paul den Haan, Korfstraat 25 in Kudelstaart krijgt een lekkere slagroomtaart van Ab Muller thuisbezorgd. Alle prijswinnaars, van harte
gefeliciteerd.

Ruime inpandige rookruimte
voor gasten van Bon Ami
Aalsmeer - Ook discotheek club
Bon Ami moest er aan geloven dat
per 1 juli van dit jaar een rookverbod
voor de gehele horeca van kracht
werd en de afgelopen week is de redactie even op bezoek geweest bij
Marco de Haan om een kijkje te nemen naar de oplossing die hij bedacht heeft om de rokende gasten
toch te kunnen verwelkomen. Gezien
de fraaie ligging van de in het groen
verscholen locatie aan de Dreef
geeft het roken in de buitenlucht
geen enkele overlast voor eventuele buren. Maar het levert wel een
lastige werkbare situatie op, want in
de praktijk zullen er twee stromen
ontstaan, waardoor de controle toch
wat moeilijke wordt. Nieuwe bezoekers en bezoekers die even een rokertje willen opsteken en later natuurlijk weer naar binnen willen zijn
moeilijk van elkaar te onderscheiden en bij slecht weer is het natuurlijk geen pretje om in de buitenlucht
te staan. Vandaar dat er naar mogelijkheden zijn gekeken om inpandig
tot een oplossing te komen en daarin is hij in geslaagd.
Multifunctioneel
Achterin de grote zaal is rechts
naast de bar een deur te vinden met

daarop de speciale sticker die aangeeft dat de rookruimte betreden
wordt en eenmaal binnen valt op dat
de deur hermetisch wordt gesloten
zodat er geen overlast of hinder ontstaat door tabaksrook. De afzuiging
verricht zijn heilzame werk en door
middel van een raampartij blijft het
contact met de grote zaal behouden.
De rookruimte is behoorlijk ruim van
opzet en dat betekent dat de rokers
ook letterlijk de ruimte hebben en
de muren zijn aan weerszijden voorzien van een muurplank waarop zowel de asbakken als de eventuele meegenomen consumpties een
plaatsje kunnen vinden. Een prettige gedachte, niet alleen voor de discotheekbezoekers in het weekeinde maar ook voor de gasten die de
verzorging van een evenement in de
vertrouwde handen van Marco, zijn
echtgenote Sandra en Jan Hagen en
hun medewerkers hebben gegeven.
Een bruiloft, een reünie, een examenfeest, een verjaardag een productpresentatie, het kan allemaal bij
Bon Ami. Catering is ook mogelijk
en ook op het gebied van bijvoorbeeld sport en spel en fietstochten
bestaan er de nodige mogelijkheden met als vertrek- en aankomstpunt Bon Ami. Het toont de flexibili-

teit nog maar eens aan en dat wordt
nog eens extra onderstreept door
het gegeven sinds het begin van dit
jaar ook de jeugd vanaf 12 jaar op
woensdag en donderdagavond vanaf 19.00 uur een veilige thuishaven
wordt geboden. Dit is een samenwerkingsproject met de gemeente
Aalsmeer, Vrijwilligerscentrale Cardanus en Bon Ami en gebleken is,
dat het concept uitstekend functioneert.
Ook in de vakantieperiode is de
jeugd van harte welkom en dat
wordt zeer op prijs gesteld, temeer
daar het verenigingsleven even
op een laag pitje staat in de zomermaanden. De toegang is gratis en de consumpties zijn voor eigen rekening. Bij Bon Ami kan bijna alles schreven we al eens eerder en de afgelopen week werd nog
eens onderstreept dat Marco den
Haan en zijn team van vele markten thuis zijn en dat de gasten centraal staan. Voor meer informatie
over de mogelijkheden die discotheek club Bon Ami te bieden heeft
kunt u telefonisch contact opnemen
via 0297-329168 of via 06-33047104
(Jan Hagen) of via de website
www.bonami.nl.
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Computercursussen voor
ouderen bij de SWOA
Aalsmeer - Al vele jaren worden
er bij de SWOA computercursussen gegeven. Bijna iedereen kent
Claudia van Buro Centa. Omdat de
SWOA vindt dat iedereen achter de
computer moet, want je kunt er bijna
niet meer van buiten, wordt op dinsdag 9 september weer gestart, zowel overdag als in de avonduren en
donderdag 11 september met een

cursus “kennismaken met computers”. De cursus bestaat uit 8 lessen
van 1,5 uur en de kosten zijn 105,00
euro. Er is geen voorkennis nodig en
de cursus gaat in een rustig tempo.
Op woensdag 10 september starten er weer cursussen Internet. Dit
zijn 6 lessen van 1,5 uur en de kosten hiervoor bedragen 115,00 euro. Wilt u een andere cursus volgen

zoals bijvoorbeeld Tekstverwerken
met Word of digitaal foto bewerken,
neem dan contact op met de SWOA,
Parklaan 27, telefoon 0297-344094.
Voor mensen die Vista op hun computer hebben de mededeling, dat zij
helaas nog niet met de cursus geholpen kunnen worden. Het e-mailadres van de SWOA is: info@swoaalsmeer.nl

Kookcursus voor 50plusmannen bij de SWOA
Belgische Blauwe en Kwakertje...

Kinderboerderijen in regio
bruisend van leven!
Aalsmeer - Wat is een Belgische
Blauwe en wat een Kwakertje? Dat
kun je op kinderboerderijen leren,
je kunt daar dieren zien en aaien en
nog veel meer doen. Er zijn speeltoestellen en vaak worden er allerlei
activiteiten georganiseerd. Afhankelijk van het seizoen is er van alles te doen: schaapsscheren, paaseieren zoeken, knutselen, schminken, vogelhuisjes maken, kerststukjes maken, spelletjes doen, meerijden met de ponykar of een ritje maken op de pony. Scholen en peuterspeelzalen komen langs voor educatieve activiteiten en natuurlijk
heel veel (groot)ouders met hun
(klein)kinderen, om naar de dieren
te kijken, om te spelen, voor de activiteiten of om een ijsje te eten of iets
te drinken. Er is een kinderboerderij in Uithoorn, Aalsmeer, Zwanenburg, Badhoevedorp, Nieuw Vennep
en Hoofddorp.
Diploma dierenverzorging
Om alle bezoekers te kunnen ontvangen op de kinderboerderij moet
er natuurlijk veel gebeuren: de dieren moeten verzorgd worden, de
stallen uitgemest en de hokken

schoongemaakt. Daarnaast moet
er in de gebouwen en daaromheen
van alles worden schoongehouden
en indien nodig, gerepareerd. Op alle kinderboerderijen werken cliënten van Ons Tweede Thuis, een instelling voor mensen met een beperking. De cliënten die op de kinderboerderij werken, vinden het fijn
om buiten en om met dieren te werken. Zij worden begeleid door medewerkers van Ons Tweede Thuis.
Een aantal cliënten heeft onlangs
het diploma dierenverzorging gehaald. Ook volgend schooljaar gaan
er weer cliënten op cursus. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers (volwassenen en kinderen) actief op
de kinderboerderijen. Samen zorgen zij ervoor dat de kinderboerderijen goed draaien en vaak geopend
kunnen zijn: van dinsdag tot en met
zondag.
Graag verrassen door gift
Maar een kinderboerderij runnen
kost geld. Die financiën zijn (met
uitzondering van de kinderboerderij in Aalsmeer) ondergebracht bij
de Stichting tot exploitatie van de
kinderboerderijen Amstelland en de

Meerlanden. Deze stichting zorgt
voor het geld dat nodig is voor onder andere voeding van de dieren,
stro, dierenarts, gereedschap, een
nieuwe volière, een goede omheining, onderhoud van de materialen op de kinderboerderij, de ponykar, enz. Deze stichting krijgt subsidie van de verschillende gemeenten. Maar dit is niet toereikend voor
alle noodzakelijke uitgaven.
iDaarom: de kinderboerderijen laten zich graag verrassen door een
gift. Juist voor alle extra dingen.
Wie de kinderboerderijen een warm
hart toedraagt en wat wil bijdragen,
kan dat doen via rekeningnummer
345848446 t.n.v. stichting Exploitatie kinderboerderijen Amstelland en
de Meerlanden.
Er kan bij vermeld worden voor welke kinderboerderij de gift bestemd
is. Iedereen kan ook een gift kwijt in
de ‘spaarpot’ bij de ingang van elke kinderboerderij of de medewerkers van de kinderboerderij om een
donateurskaart vragen. Die Belgische Blauwe en dat Kwakertje zijn
trouwens een bepaald soort koe en
eend.

Varend diner tijdens verlichte
botenshow Lionsclub
Aalsmeer - Evenals vorige jaren zal
de Lionsclub Aalsmeer ook dit jaar
weer tijdens de verlichte botenshow
op zaterdagavond 6 september aanstaande een varend diner organiseren op het klassieke salonschip de
Koningin Juliana.
De gehele netto opbrengst gaat naar
de stichting LAVA (Lions Aalsmeer
Voor Anderen).
Het vertrek is vastgesteld om 19.30
uur vanaf jachthaven Kempers in
Kudelstaart.
Tegen het decor van een stoet aan
schitterend verlichte boten wordt er
gevaren over de Westeinderplassen
om te genieten van alles wat zich

die avond op de poel afspeelt.
Het zeer comfortabele schip is voorzien van een (verwarmd) benedenen tussendek en een 100 vierkante
meter groot panoramadek. Er is ook
een invalidenlift aanwezig.
Tijdens de vaart wordt er een uitgebreid Chinees/Indisch buffet aangeboden, dat vergezeld gaat van
drankjes in alle soorten en maten.
De avond wordt opgeluisterd met
akoestische live-muziek gespeeld
door rasechte muzikanten die alle
mogelijke verzoeknummers honoreren. Om circa 23.00 uur wordt dan
vanaf het schip het prachtige vuurwerk bekeken, waarna de boot om

circa 23.30 uur weer zal aanleggen
bij jachthaven Kempers. Tijdens de
reis zal er nog een verloting plaatsvinden. Het belooft wederom een
geweldige avond te worden. De kosten voor deelname aan dit schitterende en unieke evenement bedragen 75 euro per persoon all in, dus
boottocht, welkomstdrankje, buffet,
muziek en consumpties. De hoeveelheid kaarten is echter beperkt.
Vol is vol. Dus wie het eerst komt,
die het eerst vaart ! En, u steunt er
een goed doel mee!
Kaarten kunnen besteld worden
bij jachthaven Kempers aan de Kudelstaartseweg, tel. 0297-385385.

Aalsmeer - Tegenwoordig gaan
steeds meer mannen thuis koken.
Soms omdat het nodig is, maar vaak
omdat ze meer tijd hebben en koken als een hobby zien. Want koken is leuk en zie, de beste beroemde koks zijn mannen. Marion Jongerden is in de keuken van het Wellantcollege gastvrouw en docent en
zij leert vijftigplus-mannen op professionele wijze goede basisgerech-

ten op tafel te zetten en variatie te
brengen in het menu. Plezier krijgen in koken en samen met collega-koks genieten van een gezellige kookles en een heerlijke maaltijd
is het uitgangspunt. Voor deze cursus is geen basiskennis noodzakelijk. Mannen die al eerder een kookcursus gevolgd hebben zijn ook van
harte welkom want Marion heeft
weer nieuwe recepten. De cursus

op initiatief van de Stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer is in het Wellantcollege, bestaat uit negen lessen en
begint op de vierde dinsdag in september om 17.00 uur. Geprobeerd
wordt om circa 20.00 uur alles weer
af te sluiten. De kosten bedragen
105 euro (inclusief ingrediënten).
Aanmelden kan bij de S WOA,
Parklaan 27, telefoon 0297-344094.

Iris ‘Discovery’ bij flora
Aalsmeer - Bij FloraHolland is momenteel de buitengeteelde Iris ‘Discovery’ beschikbaar. Deze blauwe
iris met donkergroen blad is uitstekend houdbaar en heeft een langere lengte dan andere irissen.
De Iris ‘Discovery’ heeft een lang
vaasleven, doordat de bloemknop
langzaam open schuift en niet open
springt. Onder normale omstandigheden komt de stevige Iris ‘Disco-

very’ goed open. De Iris ‘Discovery’ is tien jaar geleden in Amerika
geïntroduceerd en is succesvol op
de markt.
In week 29 werden 72.000 stuks aangevoerd op de vestigingen van FloraHolland. Dat is 27,7 procent meer
dan in dezelfde week van vorig jaar.
De irissen zijn verkrijgbaar bij de
FloraHolland vestigingen Aalsmeer,
Naaldwijk en Rijnsburg.

Weer gedicht van de familie Kreike

Groenteman op vakantie
Aalsmeer - De familie Kreike in de
Zijdstraat is twee weken op zomervakantie en traditiegetrouw trakteert de groenteman bezoekers aan
het dorp op een spits gedicht in de
etalage. Kreike wilde eerst dit jaar
maar eens de etalage leeg laten,
maar is toch in de pen geklommen
om een gedicht over de gemeente
te maken:
“Hé, hallo daar bent u weer.
Ja, toch maar een rijmpje, ook deze keer.
Want we hoorden, geen rijm, dat
kun je niet maken zeg.
Er gaat in Aalsmeer al zoveel weg.
De bloemencorso en straks ook van
den Ende.
Joop zag het al aankomen, dit wordt
een bende.
Hoe komen mijn artiesten uit het
Gooi?

Over de N201, dat wordt één klere zooi.
Bij tafeltje-dek-je bezuinigen vind ik
geen goed idee,
want daar dupeer je alleen hongerige oudjes mee.
VBA is niet meer, de veiling zal nu
Flora heten.
En, o ja, ik zou bijna burgemeester
Hoffscholte vergeten.
Die ging ook weg, maar geen meleur.
Er zit weer een nieuwe, de heer Litjens achter de ambtelijke deur.
Volgens m’n vrouw een ‘knappe
vent’.
Maar ja, ze is niet anders gewend.
Op 11 augustus hoop ik u weer te
zien.
Nu ga ik eerst op vakantie met m’n
eigen ien.
Groetjes”

In de etalage van de groentewinkel
brengt Kreike een vakantiegroet.

Woonplant van de maand augustus

Phelebodium ziet er goed
uit en kan tegen slootje!
Aalsmeer - In de presentatieruimtes van FloraHolland in Aalsmeer en
Naaldwijk is volop Phlebodium te
zien, de woonplant van de maand
augustus. De Phlebodium is een varen die er altijd goed uitziet. Ooit was
deze varen pionier in het oerwoud.
Het is één van de weinige varens die
tegen een stootje kan. Phlebodium
doet het uitstekend op schaduwrijke plekken, waar de plant zorgt voor
een speels en stylish element. Phlebodium aureum heeft blauwgroene bladeren en een matte finish. De
bladvormen variëren van volmaakt
rond tot een eikenbladvorm met
weelderige krullen.
De Phlebodium is volop verkrijgbaar op de klokken van FloraHolland en via FloraHolland Connect.
In het eerste half jaar van 2008 werden ongeveer 60.000 stuks Phlebodium aureum via FloraHolland verhandeld. In 2007 werden in totaal
bijna 100.000 stuks Phlebodium via
FloraHolland op de markt gebracht.
De Woonplant van de maand is een
initiatief van Bloemenbureau Holland om het positieve imago van
kamerplanten te ondersteunen en
de vraag naar kamerplanten bij de
consument te stimuleren. Voor de
maand september staat de Phalaenopsis op de planning.

Rabobank Regio Schiphol sponsort
Haarlemmermeer Culinair
Hoofddorp - Mark Radelaar, directeur Wholesale bij Rabobank Regio Schiphol en Philip Wenneker,
voorzitter van de Stichting Haarlemmermeer Culinair, hebben dinsdag 29 juli een sponsorovereenkomst voor het gelijknamige evenement in het centrum van Hoofddorp. Na het succes van de eerste
editie in 2007 kon een tweede Haarlemmermeer Culinair niet uitblijven. Vanaf vrijdag 5 tot en met zondag 7 september kunnen bezoekers
ook nu weer genieten van de verrassingen die twaalf locale horecaondernemers hen presenteren. Drie
dagen lang heerst er op het gratis
toegankelijke Hoofddorpse Burgemeester Van Stamplein een gezellige ambiance waar onder het genot van een smakelijk gerechtje en
drankje genoten kan worden van de
in stijl spelende muziek. Inmiddels
is bekend dat naast saxofonist Hans
Dulfer ook zangeres Glennis Grace

een optreden zal verzorgen. Philip
Wenneker toont zich bijzonder ingenomen met deze nieuwe sponsor. “Wij zijn een Stichting met een
enthousiast bestuur bestaande uit
ondernemende jonge mensen van
JCI (Junior Chamber International)
De Meerlanden, die hier allemaal
veel tijd en energie in steken. Maar
Haarlemmermeer Culinair is alleen
mogelijk met steun van nog veel
meer mensen en bedrijven.” Rabobank Regio Schiphol ondersteunt
de uitgangspunten van het culinaire evenement ten volle: “Veel initiatieven, van sport tot cultuur, dragen wij een warm hart toe en kunnen rekenen op onze steun”, vertelt
Mark Radelaar van de Rabobank
Regio Schiphol. “Zo ook Haarlemmermeer Culinair. Een combinatie
van ontspanning en cultuur dat bovendien plaatsvindt in het werkgebied van de bank. Een goede gelegenheid om te laten zien dat ‘dicht-

bij’ en ‘betrokken’ bij Rabobank
Regio Schiphol hoog in het vaandel staan. Dit evenement staat voor
goede kwaliteit, dichtbij huis. Dat is
ook wat Rabobank Regio Schiphol
te bieden heeft. Met de volwaardige
Rabobankkantoren in de vier grootste kernen Aalsmeer, Hoofddorp,
Nieuw Vennep en Uithoorn en het
adviescentrum in Hoofddorp voor
de top van de particuliere en zakelijke markt kunnen we dit ook waarmaken. Dus toen aan ons werd gevraagd om op te treden als sponsor, waren we snel overtuigd. Wij
wensen de inwoners van Haarlemmermeer alvast een culinair weekend toe, dichtbij huis!”. De opening
van Haarlemmermeer Culinair valt
op vrijdagmiddag 5 september om
16.00 uur samen met de Oogstweek
en dat verklaart de samenwerking
met Meerboeren die naar verwachting voor een deel van de ingrediënten zorgdragen.
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Als echte onderzoeker aan de slag

Proefjes doen in Teylers
Museum in de vakantie
Haarlem - Weet jij uit welke kleuren zonlicht bestaat? En wie maakt
er meer geluid, een blauwe vinvis
of een vliegtuig? Als je nieuwsgierig bent naar het antwoord op deze
vragen, kom dan in de laatste week
van de zomervakantie op dinsdag
5, woensdag 6, donderdag 7 of vrijdag 8 augustus tussen 11.00 uur en
16.15 uur naar het Teylers Museum
en ga als onderzoeker aan de slag
in Het Lab.
Toegang tot Het Lab is gratis, de
toegang tot het museum is voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar 2 euro. Reserveren is niet nodig. Het
Lab bevindt zich in de tuin van Tey-

lers Museum en was oorspronkelijk een negentien eeuws observatorium, dat nu is omgetoverd tot een
echt laboratorium.
Normaal gesproken is Het Lab alleen toegankelijk voor schoolklassen, maar speciaal tijdens de laatste
week van de zomervakantie kunnen
individuele kinderen Het Lab ook
bezoeken.
Ieder half uur kunnen kinderen van
8 tot 12 jaar proefjes doen met licht,
geluid, kracht en elektriciteit. Alle
proefjes bij elkaar leiden uiteindelijk
tot een knallend eindresultaat. De
jonge onderzoekers worden begeleid door vijf leerlingen uit de vijfde

klas VWO van het Eerste Christelijke
Lyceum in Haarlem. De leerlingen
van het ECL, die zelf hebben gekozen voor een natuurprofiel, vinden
het leuk om andere kinderen enthousiast te maken voor bètawetenschappen. “Op jonge leeftijd echte
proefjes doen is gewoon veel spannender dan rekenen op de basisschool!”. Het project past in de traditie van Teylers Museum en heeft een
dubbele educatieve missie waarbij
jongeren leren aan kinderen.
Het Teylers Museum is gehuisvest
aan Spaarne 16 in Haarlem, telefoon
023-5160960. Voor meer informatie:
www.teylersmuseum.nl.

Hutten bouwen, speurtocht en knutselen

Kindervakantieweek met thema
‘magisch’ volgende week
Aalsmeer - Het eind van de zomervakantie is al bijna inzicht, maar natuurlijk niet voor dat Kindervakantie week is geweest! Op maandag
4 augustus start de Kindervakantie week in en rondom het jongerencentrum de N201 aan de Zwarteweg. In opdracht van stichting de
Binding, organiseren Kim Verschueren, Yvonne Buis en Tessa Westerhof weer een week vol leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot en
met 12 jaar. Samen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers
gaan zij weer hun uiterste best doen
om er een top week van te maken. Dit jaar stroomden de aanmeldingen binnen, voor de welbekende week, dus al heel snel was het
maximum deelnemers van 150 kinderen bereikt. Al deze 150 kinderen
gaan een gezellige en hopelijk ook

zonnige week tegemoet! Wat er allemaal gaat gebeuren, dat moet nog
een beetje geheim blijven. Maar een
tipje van de sluier kan wel worden
opgelicht. Het thema deze zomer
is ‘magisch’ en er staan spannende en magische dingen te gebeuren
in en rondom het de N201. De deelnemers gaan op zoek naar een verdwenen wenslamp... De Kindervakantie week start maandagochtend,
dan zijn de kinderen vanaf 9.30 uur
welkom en start het programma om
10.30 uur. Op vrijdagavond 8 augustus wordt de week feestelijk afgesloten! De maandag start na de introductie traditiegetrouw met het
bouwen van eigen hutten. Ook gaan
de jongens en meisjes een vliegend
tapijt maken en staat petten schilderen op het programma. Dinsdag
staat in het teken van een Arabisch

renspel en een Arabische markt met
allemaal tovertrucs en leuke spelletjes. Woensdag is knutselochtend
en onder andere gaan de deelnemers schatkistjes en rinkelarmbanden maken. ’s Middags om 13.00
uur begint de zeskamp. Bij slecht
weer gaat er binnen film gekeken
worden. Donderdag 7 augustus
gaan de kinderen tijdens een speurtocht op zoek naar de verdwenen
toverlamp en ’s middags wordt de
voorstelling van Alladin vertoond.
Vrijdag is alweer de laatste dag en
deze begint met het afbreken van de
hutten, daarna de hitte weg spoelen in zwembad De Waterlelie en ter
afsluiting gaan ballonnen opgelaten worden. De allerlaatste activiteit tijdens de kindervakantieweek
is het 1001 nacht feest van 19.30 tot
21.30 uur.

Op zoek naar beestjes dit
weekend in Heimanshof
Hoofddorp - De Heimanshof is
eenwildenplantentuin van 1 hectare
met diverse plantengemeenschapjes, elk met zijn eigen specifieke flora. Zoals een waterplas, een moeras,
bloemrijke weiden, bosranden, binnenduinlandschap en kassen met
tropische en subtropische planten.
De vrienden van de Heimanshof organiseren op zaterdag 2 en zondag
3 augustus van 14 tot 17 uur een
natuurweekend. Er worden rondlei-

dingen door de tuin, door de kassen en door de kruidentuin gegeven. In de Kijkdoos zijn schilderijen
van de tuin te zien van de cursisten
van Loes Verbrugge.

Daarnaast is er dit weekend speciale aandacht voor de jeugd. Jongens
en meiden kunnen zoeken naar
kleine beestjes om en bij de insectenhotels en in de vijver. Er zijn vele
andere doe dingen, zoals buttons of

droogboeketjes maken, schminken,
zelf meel malen en een pannenkoek
bakken en meehelpen met honing
slingeren. Natuurlijk mag een bezoekje aan de insectenkroeg niet
ontbreken. Daar zitten bijen, hommels, wespen en andere beestjes
eensgezind met elkaar aan de bar.
De Heimanshof ligt aan de Wieger Bruinlaan 1-7 in Hoofddorp. Kijk
voor meer informatie op www.deheimanshof.nl.

Gedegen opleiding bij Zeilschool

Leren zeilen met plezier
Aalsmeer - Menigeen heeft ze al
eens zien varen, de zeilbootjes met
de gele zeiltjes op de Westeinderplassen. Ze zijn van Zeilschool
Aalsmeer en worden bemand door
jongens en meisjes die een zeilcursus volgen.
De Optimisten worden ingezet bij
beginnende cursisten in de leeftijd
van 5 tot en met 10 jaar. Zeilschool

Aalsmeer staat, met al 35 jaar ervaring, voor leren met plezier. Leerlingen krijgen een gedegen zeilopleiding waar plezier en ontspanning
voorop staan.
Vanaf half maart tot eind november worden cursussen gegeven aan
jong en oud, want niet alleen kinderen kunnen instappen, ook jeugd
en volwassenen zowel beginners als

gevorderden. Zeilschooleigenaar is
Peter en Wit en met zijn instructieteam staat hij te popelen op cursisten de kneepjes van het zeilen bij te
brengen.
Zeilen iets voor jou/u? Zeilschool
Aalsmeer is gehuisvest aan de Kudelstaartseweg 64, telefoon 0297320122 of kijk op www.zeilschoolaalsmeer.nl.
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Riet op één bij
ANBO-soos

P.V. De Telegraaf

Eerste prijs Comb. van Ackooy
Aalsmeer - Op zaterdag 26 juli werd er een jonge duiven concours gehouden vanuit het Franse
Peronne. De afstand tot Aalsmeer
bedraagt ongeveer 290 kilometer.
Er waren op vrijdagavond 635 duiven ingekorfd. De eerste prijs werd
behaald door de Comb. v. Ackooy
met een snelheid van 78 kilometer
per uur. Vermeldenswaard is dat op
deze vlucht een zogenaamd N.P.P.
concours werd gehouden. Dit betekent dat alle duiven van afdeling
Noord-Holland tegen elkaar strijden. Met een deelname van 15.700
duiven werd het een groot en mooi
concours. De snelste tien duiven komen dan op de landelijke teletekst.
De Comb. v. Ackooy behaalde tussen dit geweld een prachtige vijfde
en zevende plaats. Van harte mannen! De uitslag van de vereniging is
als volgt: 1. Comb. v. Ackooy. 2. C. v.
Vliet. 3. D. Baars. 4. Comb. v. Leeuwen/v. Grieken. 5. Hespe en Spook.
6. R. Koers. 7. Comb. Wiersma en zn.
8. J. v. Duren. 9. J. Vijfhuizen. 10. M.

Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de wekelijkse ANBO-soos op
woensdag in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat is 23 juli gewonnen door Riet Kooy met 5258 punten. Op plaats twee is Anton van de
Polder geëindigd met 5154 punten, op drie en vier de dames Stien
Bosch met 5059 en Blauwhoff met
5053 punten.
Bij het pandoeren behaalde Wim
Buskermolen de hoogste eer met
640 punten.
Hij werd gevolgd door Kees van de
Meer met 630, Tom Verlaan met 580
en Dora Wittebol met 550 punten.

de Block. 11. G. v.d. Bergen. 12. Th.
v.d. Wie. 13. A. v.d. Wie. 14. J. Kluinhaar en dr. 15. A.W. Kok. 16. P. v.d.
Meyden. 17. J. v. Dijk.
Pittige vlucht
Na enige dagen uitstel in verband
met slecht weer op de vluchtlijn,
werd de overnachtvlucht vanuit Tarbes op zondagmiddag om 12.00 uur
gelost.
Het werd mede door de warmte
een pittige vlucht. De afstand tot
Aalsmeer bedroeg 1065 kilometer.
Geen kleinigheid! De snelste duif
werd geklokt door Jan v. Dijk met
een gemiddelde snelheid van 54 kilometer per uur. De uitslag:
1. J. v. Dijk. 2. J. Kluinhaar en dr. 3. C.
v. Vliet. 4. P. v.d. Meyden.
Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet
12065 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan
11243 pnt
3. A.A. Sloopwerken
11050 pnt
4. Oerlemans Confectie 10940 pnt
5. Bosman Kassenbouw 9608 pnt

Nico winnaar
ouderensoos

Jeffrey van Vliet kampioen
bij Leidse schaakbond
Aalsmeer - Jeffrey van Vliet van
schaakclub AAS is afgelopen week
kampioen van de Leidse schaakbond geworden. In dit kampioenschap, overigens uitstekend georganiseerd door het Leids Schaakgenootschap LSG, scoorde hij 6,5 uit 7,
daarmee een groep van vier spelers
een punt voorblijvend.
Tot de laatste ronde ging het gelijk
op tussen Jeffrey en Ivo Wantola van

LSG. De laatste ronde moest Jeffrey
tegen Ben de Leur (die een keurige
4,5 uit 7 tegen sterke tegenstand liet
noteren) terwijl Ivo het moest opnemen tegen mede-LSGer Ik Oei. Geen
cadeautjes voor de clubgenoten,
maar harde en taaie strijd. Jeffrey
kwam beter uit de opening, drukte
Ben langzaam maar zeker van het
bord en mocht na de tijdcontrole
de felicitaties in ontvangst nemen.

Op dat moment had Ivo een lichte
materiële voorsprong in een betere maar lastig te spelen stelling. Zijn
tegenstander schakelde onder grote
tijdsdruk onverwachts over naar een
venijnige koningsaanval, en behaalde op slag van middernacht met een
fraaie serie krachtzetten een onverwachte overwinning. Jeffrey plaatst
zich hierdoor voor de halve finales
van het NK 2009.

Spectaculaire voetbaldagen bij SCW
Beachvolleybal onder 19 jaar

Jeroen Vismans naar WK!
Aalsmeer - De 16-jarige Amstelvener Jeroen Vismans en zijn partner Jan Joost van der Bogert zullen deze week deelnemen aan het
WK Beachvolleybal onder 19 jaar in
Scheveningen.
De NeVoBo heeft de kans gekregen
van de FIVB om dit mondiale evenement in Nederland te laten spelen.
In voorbereiding van dit evenement
hebben Jeroen en Jan Joost afgelopen weekend een topprestatie geleverd door een tweede plaats in
het eerste divisietoernooi in Scheveningen te behalen, waarbij de finale nipt verloren ging tegen de twee
routiniers Thijs en Ben van Noorden.
Een week eerder behaalde het duo
een mooie derde plaats in Nieuwegein.
Eerste team Martinus
Hierbij moet worden aangetekend
dat zij al deze keren het jongste
deelnemende team waren. Jeroen
Vismans, komend jaar spelend voor
het eerste team van Martinus, werd
met de ook 16-jarige Nimir Abdelaziz derde van Nederland onder 20
jaar.
Ook hij zal één van de nieuwe spelers zijn van de geheel vernieuwde
Amstelveense formatie.
Jeroen werd afgelopen seizoen sa-

Met verschillende sport- en spelon-

derdelen worden de kinderen vermaakt. De jaarlijkse strijd om de penaltybokaal en de waterspellen, zoals de survivalbaan en zeephelling,
ontbreken ook dit jaar niet.
Belangstellenden zijn van woensdag
tot en met vrijdag vanaf 9.30 uur van

harte welkom op het SCW complex
aan het Konnetlaantje, waar de vereniging na afloop veel nieuwe leden
hoopt te kunnen verwelkomen.
Aanmelden kan via de SCW site.
www.scwrijsenhout.nl.

men met zijn broer Sven overall winnaar van het Beach klassement, een
ranking die gekoppeld is aan de
toernooi cyclus die elke eerste zondag van de maand in indoorcentre
The Beach aan de Oosteinderweg
gespeeld wordt.

Aalsmeer - De SWOA organiseert
elke dinsdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur een sport- en spelinstuif
voor senioren.
De kosten bedragen hiervoor 2,50
euro per keer. Op het programma
staan activiteiten als badminton,
jeu de boules, tafeltennis, koersbal, sjoelen, lijnbal en fitgymnastiek. In de maanden juli en augustus vinden de activiteiten plaats op
de Midgetgolfbaan in de Hornmeer,
waar Joke Winkler, Joke Dekker en
Mieke Regelink dan ook te vinden
zijn. Meer informatie is verkrijgbaar
bij de SWOA, Parklaan 27, telefoon
0297-344094.

Als het regent of het wegdek nat is,
gaat de tocht niet door.
Via www.haarlemnightskate.nl worden de laatste weersontwikkelingen
en het al of niet doorgaan van de
tocht bekend gemaakt. Ondanks het
niet al te hoge tempo is de HaarlemNightSkate bedoeld voor gevorderde skaters.
Deelnemers moeten goed kunnen
sturen en remmen en niet schrikken van slecht wegdek, bruggen of
paaltjes.
Elke deelnemer wordt dringend geadviseerd voldoende bescherming
te dragen tijdens de tocht: knie-,
pols- en elleboog-bescherming en
een helm.
De tochten worden georganiseerd
in samenwerking met de gemeente Haarlem, SportSupport Haarlem
en politie Kennemerland. Samen
met de vrijwillige gecertificeerde
verkeersregelaars van de HaarlemNightSkate wordt gezorgd dat het
peloton veilig de route kan skaten.
De zesde HaarlemNightskate is op
woensdag 20 augustus. Dan staat
de traditionele Haarlem Light Skate
op het programma.
Kijk voor meer informatie, data foto’s en routes op www.haarlemnightskate.nl.

Wandelen met
vrijwilliger
Aalsmeer - Tot eind oktober wandelen vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen (SWOA) elke dinsdagmiddag met senioren
die soms een steuntje in de rug nodig hebben, maar ook wel zelfstandig wandelen (met en zonder rollator). Met het busje van Zorgcentrum Aelsmeer gaan zij er op uit,
even een frisse neus halen.
Wie wil er mee? De kosten bedragen 2,50 euro. De SWOA heeft ook
nog steeds vrijwilligers nodig. Helaas is het busje niet altijd beschikbaar en lezers die hiervoor een oplossing kunnen aandragen worden
verzocht te reageren bij de SWOA,
Parklaan 27.
Het telefoonnummer is 0297344094.

Fietsmiddag
bij ANBO

Sport- en spelinstuif dinsdags
voor ouderen

Vijfde HaarlemNightSkate
6 augustus met thema Beijing!
Haarlem - Op woensdag 6 augustus gaat de vijfde HaarlemNightSkate van dit seizoen van start.
Dit jaar zijn er net als in 2007 zeven
skatetochten die een grote groep
skaters, gemiddeld zo’n 400, de
mooiste plekken en het beste asfalt van Haarlem en omstreken laat
zien.
De vierde HaarlemNightSkate op
23 juli jl was met 400 deelnemers
en het thema ‘’Tropicana’ een groot
succes.
Veel deelnemers stonden in hoelaslingers, rieten rokjes en kokosnoten-BH’s aan de start. Op 6 augustus zal het niet minder feestelijk zijn.
Dan is het thema in verband met
de start van de Olympische Spelen
twee dagen later in Beijing.
De organisatie verwacht dan natuurlijk veel olympische ringen, Chinese- of juist oranje outfits aan de
start. Ook alle mogelijke sporten op
de spelen als outfit zullen het zeker
goed doen.
De route is deze keer een mix van
landelijk schoon in de regio en
Haarlems’ beste skate-asfalt in de
stad. De start is om 20.00 uur bij
de Kunstijsbaan Kennemerland en
deelname is gratis. De route is ongeveer 20 kilometer lang en halverwege wordt gepauzeerd.

Rijsenhout - Op 6,7 en 8 augustus
houdt het Rijsenhoutse SCW weer
haar jaarlijkse voetbaldagen. Wederom is er een spectaculair programma samengesteld.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Nico de
Ron met 5246 punten, gevolgd door
Daan Sandee met 5196 punten. Op
plaats drie is Lies van Leeuwen geëindigd met 5176 punten en vierde is Jan Oliemans geworden met
5105 punten.
Bij het jokeren eindigde Saar Looy
op de eerste plaats met 43 punten,
tweede werd Bets Teunen met 81
punten.

Aalsmeer - Op donderdag 7 augustus organiseert de ANBO weer
de maandelijkse fietsmiddag. De
start is als vanouds bij zwembad De
Waterlelie aan de Dreef in de Hornmeer en de groep vertrekt om 13.30
uur. Deze keer staat een tocht richting Haarlemmermeer op het programma.
De volgende fietsmiddag is dinsdag
26 augustus. Er wordt dan een dagtocht vanuit De Hoef gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven bij mevrouw A. Bakker, tel: 020-6533825.

Vijftiende TVK-Open sportief
feest voor deelnemers en publiek
Kudelstaart - De EK was voor ons
Nederlanders uiteindelijk teleurstellend. De Tour de France is zijn glans
al een paar jaar kwijt en de Olympische Spelen zijn dubieus door smog
en politieke twisten.
Het enige zomerse sportevenement
dat moeiteloos overeind blijft is de
TVK-Open.
De vijftiende editie van het tennistoernooi in Kudelstaart was wederom een groot feest en trok meer bezoekers dan ooit.
Sterke staaltjes
Op het prachtig aangeklede Kudelstaartse tennispark krioelde het
afgelopen week van de tennisliefhebbers.
Spelers uit alle categorieën en vanuit de hele regio gingen de strijd
met elkaar aan en dat leverde sterke staaltjes tennis op.
Het publiek genoot van spannende
ralleys, dodelijke forehands, prachtige volleys en slopende driesetters. Natuurlijk waren bar en terras
de hele week tot diep in de nacht
geopend zodat er uitgebreid geëvalueerd kon worden. Vaak met koele drankjes en culinaire versnaperingen.
Spannende finales
Na een week vol strijd en gezelligheid mochten zondag alleen de allerbesten nog in actie komen. Het
weer was meer geschikt voor een

plons in de Poel dan om achter een
balletje aan te rennen maar daar
trokken de (halve) finalisten zich
niets van aan.
Op elke baan werd geconcentreerd
gespeeld en geknokt voor elk punt.
Wie er uiteindelijk met de hoogste
eer gingen strijken en wie zich tevreden moesten stellen met zilver
valt hieronder te lezen. Op TVKudelstaart.nl meer uitslagen en foto’s.
Goed doel
Ook de Maag Darm, Leverstichting
schaarde zich bij de winnaars. Voor
deze stichting brachten de deelnemers van het Open Toernooi ruim
1500 euro bijeen.
Sinds 2007 toont TVK haar maatschappelijke betrokkenheid door
tijdens het toernooi geld in te zamelen voor een goed doel. Vorig jaar
werd een project in Ghana met een
geldbedrag verblijd, dit keer dus de
MLD Stichting.
Uitslagen
DD8 1. Nicolette Poortvliet, Monique Stokman. 2. Rita Joshua, Sandra Penha.
HD 8 1. Michael Blauwhoff, Eric
Rijkmans. 2. Maurice Brancart, Tobias Idsinga.
GD8 1. Karina Swart, Peter van Vliet.
2. Patricia Nijholt, Rutger Tas.
DD 7 1. Hetty Dragt, Joke Suthoff. 2.
Jacqueline van Es, Margot Voorn.

HD 7 1. Rob Baas, Hans de Witte. 2.
Axel Adelaar, Michel Meuldijk.
GD 7 1. Sylvia Blauwhoff, Louis
Blauwhoff. 2. Sheila van Kooten,
Pieter van Kooten.
DD 6 1. Kim van Neijenhof, Britt Visser. 2. Irma de Jong, Bibi Otto.
HD 6 1. John Bubberman, Dennis van Randeraat. 2. Geert van de
Goot, Henk Meijer.
GD 6 1. Eva Steinkühler, Paul Hulsbos. 2. Marianne Meijer, Geert van

de Goot.
DD 5 1. Greet Eveleens, Monique
van Ruiten. 2. Anja Bruine de Bruin,
Gerda Spring in ’t veld.
HD 5 1. Richard v.d. Berg, Jaco van
Zijverden. 2. Peter v.d. Helder, Dick
Tas.
GD 5 1. Karin van Es, Peter v.d.
Helder. 2. Esther Maas, Serge Versteegh.
HD 4 1. Pieter Mur, Paul Wesselius.
2. Joost Leliveld, Tim Leliveld.
DD3 1. Wieneke Heijer, Marion Rive.
2. Anouk Bosman, Maria van Erp.
HD 3 1. Bob van Markensteijn, Danny Smit. 2. Niels Bloklander, Mark
Pothuizen.
GD 3 1. Anouk Bosman, Mark Pothuizen. 2. Linda Kolk, Bob van Markensteijn.

